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Editorial
Benvolguts lectors,
Després de les vacances de Nadal el club s’ha tornat a posar en marxa. Com sabeu,
ha començat el Campionat de Catalunya per equips i cada diumenge hi ha un molt
ambient al club tot el dia, abans, durant i després de les partides. L’Escolar del
Barcelonès continua i s’està arribant a la fase crítica. Tot això i molt més ho veurem
en aquesta edició de Febrer del butlletí.
També estrenem noves seccions: El Racó del Final, dedicat a l’estudi de finals de
partida, i La Proposta d’en Jofre, on ens explicarà com hauria enfocat ell les dues
primeres rondes del per equips.
Les altres seccions continuen. Més testos de PIP, més problemes de tàctica, més
partides que no sabem com es van perdre, més entrevistes del Víctor i, sobretot, un
gran repàs de l’actualitat més fresca del club. Esperem que ho passeu molt bé amb
aquest nou número.

Salutacions cordials.

Frederic Corrigüelas Armillas
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Rabiosa Actualitat del club
Enric Garcia

Segon Open de Nadal del Guinardó
Edició especial Deluxe
Ha finalitzat la segona edició d’aquest exitós Open de Nadal del Guinardó que
organitzem al Peona i Peó. Es un torneig que mobilitza a un nombrós grup humà del
club, jugadors/res i altres actius col·laboradors. Es converteix de forma oficial en una
activitat clàssica del club que s’anirà repetint temporada a temporada.
La participació sumant els tres grups ha estat de 157 participants, superant la de l’any
passat, detall que mostra l’èxit del torneig.
Al grup A el guanyador ha estat el GM Miguel Muñoz del CE Terrassa, líder durant
bona part del torneig; encara que altres jugadors han compartit aquest liderat,
produint-se emoció i alternatives en els primers llocs. Segon ha estat el jugador del
SC Sabadell MI Luís Rojas que ha fet un torneig molt consistent sense perdre cap
partida. Tercer ha estat el jove jugador del SC Sabadell MF Enrique Colon que ha fet
també un excel·lent torneig compartint el liderat del mateix durant moltes rondes.

4

Peona i Peó

A la fotografia dels cinc primers classificats, apareixen de dreta a Esquerra els tres
primers citats: Miguel Muñoz, Luís Rojas, Enrique Colon; i també MI Lluís Maria
Perpinyà del SCC Sabadell, 4art classificat i campió de l’edició anterior, i el jove MF
Marc Sánchez del Foment Martinenc, 5è. Altres jugadors que han fet un destacable
torneig son MF Marc Capellades de Peona i Peó 6è; el jove Pau Juan del Catalunya 7è
i rondant els primers llocs durant vàries jornades del torneig; i també destacar la 8è
posició de Pere Mas del Tordera 8è. Com a joves promeses cal destacar el paper de
jugadors com Guillem i Oriol Porta de l’Ateneu Colon, Xavier Povill de Peona i Peó i
Manuel Pulido de La Colmena.
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Al grup B el guanyador del torneig ha estat Josep Lluís Lliberia del Foment Martinenc.
Ha liderat la classificació durant tot el torneig; sabem que ha volgut dedicar el Torneig
a la memòria del seu ex company del Foment Martinenc Ramon Coy. Segon ha estat
Josep Martínez del Collblanc, tercer Juan
Ignacio Méndez del Barberà, quart Javier
González Muelas del Congrés i cinquè el
rumanès Daniel – Ionel Arapalea. Cal destacar en aquest grup joves promeses que
han fet un notable paper per la seva
joventut com Daniela Velasco i Adrià Pérez
de Peona i Peó, Guillem Las Heras del Llinars, Xavier Marzo del Ateneu Colon i
Víctor Álvarez del Foment Martinenc.

També aquest any s’ha portat a terme un grup C de Promoció per a jugadors sub 12.
S’han fet dos grups que feien una lliga. El primer grup l’ha guanyat Magí Bernat del CE
Catalunya, segon Alex Garcia del Cerdanyola Mataró i tercer Eloi Aballanet de Peona i
Peó. En el segon grup els dos guanyadors son Albert Morales de Peona i Peó i Raul
Jiménez del Frederic Mistral, tercer Jonathan Quisbert de Peona i Peó.
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Protagonistes del Torneig:
Grup A:
GM MIGUEL MUÑOZ Terrassa. Campió del torneig. Ha fet un doblet aquesta
temporada al Guinardó, perquè també va guanyar el torneig de ràpides que vam
organitzar al Setembre. Portava 3 de 3 quan va cedir dues taules seguides i això va donar molta emoció al torneig, però a les rondes finals va jugar molt bé les partides decisives i guanyador merescut. Enhorabona.
MI LUÍS ROJAS Sabadell. Va fer un molt sòlid torneig. No va perdre cap partida i va fer
4 taules amb jugadors tots importants a la classificació. Va compartir liderat durant
bona part del campionat.
MF ENRIQUE COLON Sabadell. Ja una realitat dels escacs catalans. Al principi va
anar molt a la par amb Miguel Muñoz, portant 3 de 3, després va fer dues taules i va
guanyar una important partida a la ronda 6. Les dues rondes finals va fer taules i
finalment 3er, gran campionat.
MI LLUÍS MARIA PERPINYÀ. Sabadell. 4art classificat. Després de fer un sòlid
torneig durant les 5 primeres rondes el campió de l’edició anterior va perdre una
partida a la ronda 6. Finalment es va recuperar, però per poc no va aconseguir fer podi.
Notable torneig el seu.
MF MARC SANCHEZ
Foment Martinenc. També una realitat indiscutible dels
escacs catalans. Durant la seva trajectòria ha guanyat molts títols per edats, ara
aconsegueix bons resultats a opens amb titulats.
MF MARC CAPELLADES. Peona i Peó. El nostre representant de més nivell no ha defraudat, sisè. Finalment ha quedat entre els primers fent una bona segona part de torneig.
PAU JUAN Catalunya. Probablement la gran revelació del torneig. Però tampoc ha
sorprès del tot, perquè aquest jove jugador ja anava demostrant darrerament una gran
forma. Esplèndida primera part del campionat, jugant a les primeres taules i
compartint liderat després de la ronda 5. Enhorabona.
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PERE MAS Tordera. Un clàssic i experimentat dels escacs catalans. Sempre jugant
per la zona alta. Al final no ha decebut i ha quedat 8è.
XAVIER POVILL Peona i Peó. Te molt mèrit que per la seva joventut hagi aconseguit
una classificació a meitat de la taula del grup A. Va aconseguir guanyar algun titulat
també. Enhorabona pel nostre jove representant.

Grup B:
JOSEP LLUÍS LLIBERIA Foment Martinenc. Campió del Grup B. Va demostrar una
gran forma i un sòlid joc. Només va cedir dues taules, la resta victòries. Se sap que va
dedicar el torneig al seu ex company Ramon Coy. Enhorabona.
JOSEP MARTÍNEZ Collblanc. Merescuda segona posició. Es va recuperar d’una derrota a la ronda 2 reaccionant amb vàries victòries, de gran mèrit la darrera ronda.
Altres van anar punxant i al final plaça de podi.
JUAN IGNACIO MENDEZ Barberà. Molt sòlid torneig sense perdre cap partida. Va
començar amb dos taules contra dos de Peona i Peó: Adrià Pérez i Albert Pita.
Després reacciona amb victòries que el porten fins la 3ª posició del podi.
JAVIER GONZALEZ MUELAS Congrés. 4art classificat. Notable torneig per aquest
representant d’un club proper i veí. Va perdre contra el campió i contra un altre dels
primers classificats però la resta de partides molt consistent amb bones victòries.
DANIEL – IONEL ARAPALEA Rumania. Durant la primera part del torneig va fer un
torneig excel·lent compartint liderat amb Lliberia durant la majoria de rondes. Les dues darreres rondes va perdre, després de moltes victòries seguides. Al final, 5è
classificat.
GUILLEM LAS HERAS Llinars del Vallès. Gran remuntada pel nostre amic de Llinars.
Va començar també el torneig fluix o tímid. Portava 0 de 2, i després 1 de 4. Però la
seva remuntada va ser espectacular, 5 de 5 guanyades. Al final va aconseguir un
premi de tram d’edat.
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ADRIÀ PEREZ
Peona i Peó. Bon torneig de l’Adrià.
Durant l’inici es va posar amb 2 i mig de 3 pels taulers
de dalt. Després de perdre amb el segon classificat
final, es torna a refer amb 4 partides imbatut, i
victòries de mèrit. Durant la decisiva darrera ronda
perd i amb certa mala sort deixa d’optar a algun premi;
però el seu torneig es brillant.

XAVIER MARZO Ateneu Colon. Una de les joves revelacions del grup B. Va guanyar
un altre premi de tram. També va començar tímid amb 1 de 3; però es va acomodar
perfectament al torneig i va reaccionar aconseguint 5 punts molt meritoris per la
categoria sub 12 que encara juga.
VICTOR ALVAREZ Foment Martinenc. L’altre jove gran revelació del grup B. Sub 10
encara, i va fer 4 i mig punts de 6 partides jugades !. Va demanar alguns byes. Té un
gran mèrit i molt futur per davant.

Grup C1:
MAGI BERNAT Catalunya.
Guanyador del tancat de promoció grup C1 o amb més elo.
Va dominar el torneig des del principi. Enhorabona.

ALEX GARCIA Cerdanyola Mataró. Va fer un torneig de promoció molt sòlid i consistent. Merescuda segona posició.

ELOI ABALLANET Peona i Peó. Notable torneig pel fort representant de Peona i Peó
en aquest grup de promoció. Va començar líder, i semblava l’acabaria guanyant, però la
derrota contra Magí, final campió, el va deixar sense opcions.
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RAUL JIMENEZ Frederic Mistral. Al grup de promoció C2 va haver un empat en la primera posició. El representant d’aquesta escola va fer un notable i sòlid torneig.

ALBERT MORALES

Peona i Peó.

L’invident jugador també va empatar en la primera posició
del C2. Meritori i notable torneig el seu també.

Resultats finals:
Grup A
Podi: 1er classificat: GM Miguel Muñoz Terrassa. 2on classificat: MI Luís Rojas Sabadell. 3er classificat: MF Enrique Colon Sabadell.
Han realitzat un notable torneig: MI Lluís Maria Perpinyà Sabadell. MF Marc Sánchez
Foment Martinenc. MF Marc Capellades Peona i Peó. Pau Juan Catalunya. Pere Mas
Recorda Tordera.

Grup B
Podi: 1er classificat: Josep Lluís Lliberia Foment Martinenc. 2on classificat: Josep
Martínez Collblanc. 3er classificat: Juan Ignacio Méndez Barberà.
Han realitzat un notable torneig: Javier González Muelas Congrés. Daniel – Ionel
Arapalea Rumania. Sergio Recio Sant Feliu. Manel Barragan Tres Peons.

Grup C
C1.1er classificat: Magi Bernat Catalunya. 2on Àlex Garcia Cerdanyola Mataró. 3er
Eloi Aballanet Peona i Peó.
C2. 1ers classificat: Raúl Jiménez Frederic Mistral. Albert Morales Peona i Peó. 3er
Jonathan Quisbert Peona i Peó.
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La Copa Catalana
La Copa Catalana es un torneig d’èxit, son dos caps de setmana d’un per equips que
serveix com un magnífic entrenament cara al per equips que està a tocar. També
molts companys de club es retroben i comencen a fer pinya d’equip; resulta una
jornada interessant i festiva.
Com es un torneig que cada territorial juguen tots en un local, també contactes amb
altres amics d’altres clubs. Inevitablement et poses al dia de novetats i fitxatges.
Beneficia molt als típics jugadors de per equips que no juguen opens. Veuen poc
durant la temporada a altres companys, i aquí es retroben. A més arriben al per
equips desentrenats, i els hi serveix com una magnífica posada a punt.
Aquest any per temes de calendari s’ha portat a terme la primera fase, més endavant
es jugarà la final.
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Campionat escolar o per edats Territorial del Barcelonès
Organitzadors: CEEB i Federació Catalana d’Escacs.
Seus: Casinet Hostafrancs, Cotxeres de Sants, Club Natació Joan Pelegrí, Federació
Catalana.

Després de 5 primeres rondes:
Categoria Sub 18
4 i mig punts de 5 partides: Oriol Delisau Sant Andreu. Ferran González Sant Andreu.
Altres perseguidors: Carlos Rojano La Colmena. Nicolas Garcia Sant Andreu.
Altres representants del club de moment destacats: Jaime Arroyo Peona i Peó 2.5
punts.
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Categoria Sub 16
Líders: Martin Forsberg Foment Martinenc. Oriol Porta Ateneu Colon.
Altres perseguidors: Sergi Liarte Sant Andreu. Carlos Hernández La Colmena. Jesús
Ligero Peona i Peó. Rocco Ballester Foment Martinenc.
Altres representants del club de moment destacats: Ferran Cervelló Peona i Peó
Marc Torrents Peona i Peó. Victor Colllell. Peona i Peó.

Categoria Sub 14
Líder: Manuel Pulido La Colmena.
Perseguidors: Carlos Martínez Peona i Peó. Xavier Martínez Pla Tres Peons.
Altres perseguidors: Guillem Porta Ateneu Colon. Jaume Lladós Peona i Peó. Marc
Juan Catalunya. Leire Martínez Tres Peons. Pol Bover Vila Olímpica.
Altres representants del club de moment destacats: Xavier Povill Peona i Peó.
Ariadna Bada Peona i Peó. Adrià Pérez Peona i Peó. Laura Ovejero Peona i Peó. Nana
Nuria Quiroga. Peona i Peó. Daniela Velasco Peona i Peó. Llum Cardó Peona i Peó.

Categoria Sub 12
Líders: Andrea Jausàs Edami. Albert Castillo Vila Olímpica.
Perseguidor: Martí González Escola Escacs Barcelona.
Altres representants del club de moment destacats: Daniel Codina Peona i Peó. Jordi
Lladós Peona i Peó. Eloi Abellanet Peona i Peó. Miquel Juan Peona i Peó.
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Categoria Sub 10
Líder: Llibert Céspedes Tres Peons.
Perseguidors: Sergi Riu Edami. Eduard Cano At. Colon. Levon Asatryan La Colmena.
Altres representants del club de moment destacats: Laura Povill Peona i Peó. Natasha
de Blois Peona i Peó. Jan Insa Peona i Peó. Nicolas Jiménez Peona i Peó.

Després de 4 rondes:
Categoria Sub 8
Líder amb 4 punts de 4 partides: Nicolas Ballesteros Escola d’Escacs Estel – Casa Eslava
Perseguidors: Arnau Castillo Vila Olímpica. Nicolas Jiménez Peona i Peó. Artur Ciuret
La Colmena. Joel Navarro Escola d’Escacs. Daniel Álvarez Foment Martinenc.
Altres representants del club destacats: Ramon Martínez Peona i Peó; Bernat Pou
Peona i Peó, Martí Reyes Peona i Peó i Alexander de Blois Peona i Peó.
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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. Avui veurem
quins grups s’estan impartint
aquest segon trimestre cada dia
de la setmana. Tot i que el curs ha
començat, us hi podeu incorporar.

Dilluns
Els dilluns l’escola es posa en marxa a les 17.00, quan el Pep comença la seva classe
d’iniciació. Entres 17.00 i 20.00 té diversos alumnes que van progressant més i més
cada dia.
A les 18.00 comença el grup de’Alexander Cuartas, grup amb objectiu de formar
Mestres Catalans. Després d’aquest grup en comença un altre fins les 21.30 amb el
mateix objectiu. La primera norma d’aquests alumnes ha de caure ja!

Dimarts
A les 18.00 tenim quatre grups simultanis, aquest dia. El primer d’iniciació, a mb
l’Albert López com a professor. El segon, de perfeccionament, amb Roger Cervelló d’entrenador. El Cuartas té el grup de jugadors avançats i, per últim, la novetat
d’aquest trimestre. la sessió d’anàlisi de partides amb Ana Matnadze.
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Dimecres
A les 17.00 comença un grup del Cuartas amb un grup de nivell avançat.
A les 18.00 comencen dos grups, un de nivell d’iniciació i un altre de perfeccionament, impartits pel Pep i el Frederic.
A les 20.00 hi ha un altre grup d’adults de nivell Mestre Català, també amb el
Cuartas.

Dijous
A les 17.00 comença un grup d’iniciació per a nens i nenes i un altre de perfeccionament.
A les 18.00, el Cuartas fa una classe als sots-8 i sots-10 més forts del club.
A les 19.30 es fan dos grups de dones, un de nivell d’iniciació i un altre de més
avançat.
A les 20.00 comença un atre grup d’adults amb el Cuartas de nivell Mestre Català.
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Entrevista a Jaime Alexander Cuartas

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 diversos
mesos entrevistes a diversa gent del club, i encara en continua fent. Avui publicarem
la que ha fet recentment al nostre gran entrenador: Jaime Alexander Cuartas.
1.- Jaime, com vas introduir-te al món dels escacs?
Un primo me enseñó a mover las piezas. Después de eso fui
a jugar un torneo intercolegial en octubre del 1990. Perdí
casi todas las partidas, me dieron el mate del pastor, el
mate del legal… pero me gustó el juego después de jugar
tantos mates. En ese torneo conocí a mi futuro maestro
John Fernando Aguirre, que era el árbitro del torneo.
Posteriormente me encontré al árbitro en una biblioteca
escribiendo las partidas de Kasparov que salían en la
prensa. Pregunté si me podía prestar un libro y me dijo que
sí. Después de varias horas me lo prestó y ya con él recibí mi
primera clase de ajedrez que fue una clase de oposición.

2.- ¿Quina ha estat el teu major èxit a nivell escaquístic?
El Torneo Internacional de Cali de 1997. Eran 55 jugadores y yo era el número 54 ya
que yo no tenía ELO FIDE. Había 8 Grandes Maestros, más de 20 Maestros Internacionales y unos cuántos Maestros FIDE. Nadie daba un céntimo por mí y pude ganar el
torneo ganando espectacularmente a Gilberto Hernández, Gran Maestro mejicano, en
la penúltima ronda.
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3.- Ara per ara, quin és el teu objectiu a nivell escaquístic?
Si decidiera jugar sería incrementar el ELO y ganar torneos importantes. Ir a jugar
algún torneo importante estaría realmente bien. Si continuara siendo entrenador el
objetivo es conseguir un alumno campeón mundial. ¡Cuando lo tuviera querría más
campeones! (riu)

4.- Com vas arribar aquí, a Catalunya?
Después de terminar la Olimpíada de Turín emprendí el viaje con Sergio Barrientos
vía ferroviaria en un talgo de primerísima línea (riu).

5.- Com vas arribar fins al nostre club, Peona i Peó?
Conocía a Guillem Subirachs y él me hizo una propuesta de venir, junto con los de la
junta. Le di clases particulares y vio que podía encajar en el club. Me dijo que
teníamos jóvenes deportistas con calidad y él confió en que yo los entrenara.

6.-Què se sent al disputar una olimpíada d’escacs amb el teu país?
Es magnífico. Te entregas. Quieres dar lo mejor por la tierra. Es fantástico, sin duda.

7.- Es pot viure dels escacs?
Hombre… claro que se puede vivir, de cualquier oficio de la vida puedes sobrevivir. La
clave es que te puedas concentrar, dar lo máximo y buscarle el rendimiento. El
ajedrez tiene muchas perspectivas. Competitivamente es otra cosa, viven bien los de
la élite. Pero vivir claro. ¡Ha llegado la crisis al ajedrez! (riu)
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8.- Què t’hagués agradat fer si no t’haguessis dedicat als escacs?

El atletismo. De pequeño me gustaba y
seguramente lo practicaría si no me
hubiese dedicado al ajedrez.

¿9.- Qui ha estat (o és) el teu ídol a nivell escaquístic?
En una primera etapa fueron Capablanca y Alekhine. Luego Fischer. Y después
Kasparov y Anand.
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10.- Ens sabries descriure una mica el teu estil de joc? ¿Quines obertures practiques?
Bueno, mi estilo es más dado hacia el juego posicional, tranquilo. Lo que más me gusta jugar es Caro-Kann, Rossolimo y la variante del cambio en la española.

11.- Ja per acabar, podrem veure a Jaime Alexander Cuartas jugant per Peona i Peó
algun dia?
¿Por qué no? Aunque si todos mis deportistas llegan a un nivel de División de Honor
no quedará más remedio que acompañarlos.
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El consell del Mestre

Frederic Corrigüelas

PRIMER EL REI? NO SEMPRE...

Tota la vida ens han dit: “en els finals, primer activa el rei!”. I en els finals de peons,
encara amb més raó, el rei és qui desequilibra la lluita, ja sigui guanyant una bona
casella per recolzar el peó passat, o l’oposició, per guanyar espai quan l’altre rei es
mogui.
El consell d’avui trenca amb aquest tòpic. De vegades, la prioritat no és el rei. I ho
veurem en aquest final de peons:
Aquí juguen les blanques, i no saben
que el peó passat de la columna “e” és
un miratge. Pel flanc de rei, el negre
crearà quan vulgui un passat que
desviarà el rei blanc, mentre que el
negre portarà el rei a d6 i trencarà amb
c5.
Veiem aquí una possible continuació:
1.¢f2 1...¢e7 2.¢e3 ¢d6 3.¢d4 g5 4.e4
h4 5.gxh4 gxh4 6.¢e3 h3 7.¢f3 c5 i el
negre guanya, perquè tindrà dos passats molt separats, i si 8. b4 ...¢e5 i
s’ho menja tot .
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El blanc no sap què ha fet malament. Ha activat el rei, que és el que sempre li han
dit, però no ha pogut evitar la derrota. A més, el peó passat de la columna “e” no li
ha servit de res.
Per entendre què ha fallat en el raonament blanc, hem d’identificar aquesta posició:

Juguen les negres i es pensen que
guanyen, però no. Perquè el peó és
de torre, i el rei blanc arriba a
temps a la casella c1.
Mirem-ho:
1. ... ¢d4 2. ¢g2 ¢c4 3. ¢f2 ¢b4
4. ¢e2 ¢xa4 5. ¢d2 ¢b3 6. ¢c1

El negre no pot guanyar. Si avança
el peó, el blanc fa Rb1 i taules, i si
Ra2, el blanc juga Rc2 i no deixa
sortir el rei negre.
Aquest és un dels finals bàsics que
tots hauríem de saber per poder
valorar els finals amb més agilitat.
Recordeu-ho sempre: si el rei arriba
a “1 alfil”, per entendre’ns, fa taules
contra el peó de torre.
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Per tant, ara el blanc entén per què perd. No era una qüestió de rei, sinó
d’estructura de peons!
És important que en aquest final de taules teòriques, el peó de torre rival no hagi
creuat el centre. És a dir, si als reis els separen dues columnes, el peó de torre rival
determina si es guanya o no. Ha creuat el centre? No? Doncs taules? Sí que l’ha creuat? Doncs es guanya.

Taules

Guanya el negre
Ara ja tenim els ingredients per no perdre el
final que hem plantejat avui:
1.d4!

increïble, no activem el rei! Per què no?
Perquè hem entès que la prioritat està en
evitar c5. Per molt que centralitzem el rei,
el rival amb g5 i h4 ens el desvia. Perquè
hem d’activar-lo si ens obligarà a retirar-lo?
Això és el que ens haurem de plantejar
d’ara endavant quan activem el rei simplement perquè “ens ho han dit sempre”.
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1...¢e7 2.¢f2 ara sí, no hi ha amenaces, podem centralitzar-lo. De fet, Rf2 es podia
fer abans i retardar d4 fins que faci Rc6, però he volgut remarcar que d4 és una de
les jugades clau.
¢d6 3.e4 important, perquè el rei negre no passi (diagrama)

b6 4.a4! segona jugada clau, per arribar al
final de taules que he comentat.
a5 5.bxa5 bxa5 6.¢f3 g5 7.¢e3 h4
8.gxh4 gxh4 9.¢f4 c5 10.dxc5+ ¢xc5
11.¢g4 ¢d4 12.¢xh4 ¢xe4

I tenim la posició de taules teòriques que he explicat, però encara millor pel blanc, ja
que li toca jugar. La jugada “a4” es podia fer més tard, el que ha de quedar clar és
que el peó rival no ha de creuar el centre, ja que si ho fa, no tindrem temps d’arribar
a c1 i entaular.

Conclusió: els tòpics són una guia útil, però hem de saber valorar els finals amb tots
els ingredients de la posició. En un final de peons, la comprensió de l’estructura ens
permetrà saber quan toca activar el rei i quan toca col·locar els peons de manera
determinada per evitar que el rei contrari entri o per entrar en un final que sabem
que es guanya o s’entaula.

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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El Racó del Final
Adrià de Blois

CAVALL CONTRA ALFIL . Avantatge del Cavall
La lluita als finals de partida entre l’alfil i el cavall és un dels capítols més interessants dels finals. A l’article d’aquest mes treballarem les posicions on el cavall es
pot imposar a l’alfil.
La clau per guanyar (o intentar guanyar aquesta posició) és el posicionament
dels peons del rival al mateix color que el seu alfil.
Lògicament, això és una condició gairebé necessària, per també precisem
moltes vegades de l’aplicació d’altres principis dels finals. Presentem 4 partides
on podem veure la tècnica per a imposar-se en aquestes posicions.
Zubarev - Alexandrov
Moscow 1915

L'avantatge del blanc consisteix en
que la majoria dels peons del negre
estan fixats el color del seu alfil. El
primer objectiu serà activar el rei
el més possible.
1.¢f2 ¢e7
[1...¢f7

l'opció de intentar penetrar pel
flanc de rei no funciona gracies a
una acció de bloqueig. 2.¢e2! ¢g6
3.¢e3 ¢g5 4.g3 i ara el rei blanc
entra per c5]
2.¢e3 ¢d8 3.¢d4 ¢c7 4.¢c5 ¥c8
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Fase 2: Principi de les dues debilitats: una posició inferior encara es pot aguantar,
però és molt difícil lluitar contra dues debilitats al mateix temps.

El blanc intenta crear una segona
debilitat als peons del flanc de
rei.
5.¤b4 ¥b7 6.g3 ¥c8 7.¤d3 ¥d7
8.¤f4 g6 9.¤h3! h6 10.¤f4 g5
11.¤h5 ¥e8 12.¤f6 ¥f7 13.¤g4
h5 14.¤e3 ¥g6
15.h4!

fixa els peons de l’oponent en el
mateix color que l’alfil.

Fase 3: forcem el Zugswang
17.¤f1 ¥f3 18.¤d2
19.¤b3 ¥g4 20.¤d4
21.¤e2 ¥f5

¥e2
¥h3

22.¤f4! zugzwang 22...¥g4
23.b4 Finalment.. l'alfil no

pot defensar tot i el rei s'ha
de moure deixant entrar el
rei blanc.
23...¢d7 24.¢b6 ¥f3
25.¢xa6 ¢c6 26.¤xe6+1–0
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Henneberger - Nimzowitsch
Winterthur 1931

En aquesta posició el negre ja ha
aconseguit fixar pràcticament tots el
peons en color de l'alfil però la
posició es tan tancada que a primera
vista sembla que el blanc pot aguantar la incursió del negre.
Nimzowitsch fa servir el principi de la
triangulació per a superar al seu
rival. Aquest principi consisteix en
aconseguir cedir el torn al rival.

1...¤e4 2.¢e2 [2.a3? ¤d6 3.¥d2 ¤b5–+] 2...¢d5 3.¢e3 ¢d6 (triangulació per
cedir el torn al blanc) 4.¢e2 ¢c6 5.¢e3 ¢d5 6.¢e2 ¤d6 7.¢e3 (única per

evitar l'entrada del rei per e4. Ara el pla és anular totalment l'activitat de l'alfil
blanc)
7...¤b5 8.¥d2 ¤a3 9.¥c1 [9.¥e1
¤c2+ 10.¢d2 ¤xe1 11.¢xe1 ¢e4
12.¢e2 a3–+] 9...¤b1 10.¥b2 a3
11.¥a1
Finalment fem una nova triangulació:
cal que amb aquesta posició el blanc
jugui.
11...¢d6 12.¢e2 ¢c6
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13.¢d1!?
[13.¢e3? el blanc s'ha adonat de que
degut a la triangulació perd l'oposició i
per això prova una nova variant.
13...¢d5 14.¢e2? ¢e4–+]
13...¢d5 14.¢c2 ¢e4

15.¢xb1 ¢f3
16.¥b2!? axb2
17.a4 ¢xg3
18.a5 ¢h2
19.a6 g3
20.a7 g2
21.a8£ g1£+
22.¢xb2 £g2+ –+
0–1
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Osnos - Bukhman
Leningrad 1968

L'estructura del peons negres és
inferior, però estan tots els peons
amb color contrari de l'alfil, hi han
peons als dos flancs i la posició es
oberta. Sembla que el negre podria
arribar sense problemes a les taules..
però anem a aplicar tot els principis
que fins ara hem vist.

1.¤d5 ¢g7 2.¤b6! ¥b3 3.¤c8! d5 Primer peó en casella blanca.

4.¤e7 h5 aquesta jugada és mes o

menys forçada perquè el rei negre
necessita alliberar-se del control
d'aquest peó i anar cap al centre.
5.h4 segon peó en casella blanca
5...¢f8 6.¤f5 ¥c2
7.¤e3 ¥b3 8.¢h2 ¢e7
9.¤f5+ ¢d7 10.¤g3 ¥d1
11.f3 guanyant el peó de la columna
"h" i amb això la partida 1–0
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Dolmatov - Drasko
Sochi 1988

1...¥g8 La posició sembla ideal, tots els

peons negres al mateix color que l'alfil...
però com es guanya això?
Hem d'aconseguir entra amb el rei i això
només és possible si deixem al rei negre
en zugzwang.
El primer pas d'aquesta estratègia seria
limitar el moviment de l'alfil a la diagonal
g8-h7.
2.¤b7 ¢c6 3.¤d6 ¥h7

Segon pas: conduir al rei fins a c5 que es la millor posició de sortida.

4.¢a6 ¥g8 5.¢a5 ¥h7 6.¤f7 ¥g8 7.¤h6
¥h7 8.¢a6 ¢c7 9.¢b5 ¢b7 10.¢c5 ¢c7

Si ara toqués jugar al negre perdria
perquè el rei negre no pot mantenir
l'oposició. El blanc ha de forçar el
zugzwang. El punt clau és que el rei negre està a c7 i permet al blanc fer escac
a e8 i acorralar l'alfil amb Cf6.
11.¤f7

¥h7 [12...¢d7
també perd aquesta variant 13.¢b6 ¥h7
14.¤f7 ¥g8 15.¤h6 ¥h7 16.¤g4 ¢e7
17.¤f6+-] 13.¤e8+! ¢d8 14.¤f6+- 1–0
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Copa Catalana
Com ja és tradició, abans del per equips escalfem motors amb la competició de
la Copa Catalana, que es va celebrar el 13 de gener. Van participar-hi cinc equips
del club: A1, A2, B, C i D
L’equip A1 estava format per Ana Matnadze, que debutava per fi amb Peona i
Peó, després de tants anys de les seves ensenyances; Marc Capellades, Albert
Ezquerro, Ferran Cervelló i Frederic Corrigüelas.
A l’equip A2 teníem a Guillem Subirachs, Juan David López, Marc López i Òscar
Garcia.
L’equip B el composaven Roger Cervelló, Dani Garcia, Enric Masferrer, Carla
Marín i Gabriel Beaskoa.
L’equip C el van formar els joves Marc Torrents, Xavier Povill i Carlos Martínez
junt amb els més veterans Enric Garcia i Ramon Povill.
Finalment, diversa gent va jugar alguna partida a l’equip D, uns venien al matí,
uns altres a la tarda, fins i tot algú anava i venia, així doncs tenim un equip
format per Joan Regidor, Lluc Sagristà, Aina Delgado, Jofre Custodio, Roger
Martín, Víctor Collell, Albert Puntí i Jaime Arroyo.
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Els resultats van ser bastant bons. Tot i que cap equip va aconseguir classificar-se,
els equips A1 i A2 van estar jugant per dalt tot el torneig tutejant grans entitats com
el Barberà o el Barcelona-UGA. Encara que fossin GMs i MIs els rivals, es va plantar
cara com si fóssim de Divisió d’Honor. Cal destacar les taules del Guillem amb el
Dani Alsina, per exemple, que demostren que el primer equip de Peona i Peó
disposa de grans efectius.
Amb bon regust de boca ens queda la 8a posició de l’A1. Hauria estat millor si a
l’última ronda s’hagués fet el 4-0, però el Frederic no va poder passar de les taules
en una partida bastant boja.
Després d’aquest entrenament, el per equip es fot afrontar amb optimisme, ja que
es va veure que aquest any tots els equips estan en forma.
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Campionat de Catalunya per equips
El 20 de gener va començar el Campionat de Catalunya per equips. Aquest any
s’han tornat a inscriure un total de 9 equips (7 a categories senior i 2 a promoció
sots-12). A l’apartat la proposta d’en Jofre podrem veure més detalls de la seva
composició i les categories on són. Aquí farem un breu resum del que ha passat
en aquestes dues primers jornades:
Equip A
Una victòria i una derrota. Totes dues per la mínima. Contra el Tarragona, a la
ronda 1, es va fer un matx esplèndid. Tot i que l’Ana no va poder jugar, l’equip va
estar a punt d’endur-se el triomf. Contra el Catalònia vam patir, però el Francesc
Serra va signar les taules que ens donaven la victòria tot i que la seva posició es
podia intentar guanyar. Un gran gest típic de vetarà jugador de per equips, que
sap que el que és important és el resultat global, i si mig punt dóna la victòria
s’ha de fer.

Equip B
També una victòria i una derrota. La victòria, contundent, a la ronda 1, contra el
filial C del SCC Sabadell. La derrota, amarga, contra el Sant Feliu. Precisament
contra aquest equip vam retrobar-nos amb un ex-jugador i sempre amic nostre,
l’Emilio Muñoz, que va demostrar els seus ferms 2200 derrotant el jove però cada dia més bo Pau Jover.

Equip C
Pletòrics. 2 de 2, amb solvència. Però ascendir és molt i molt difícil, ja que
només puja un, aquest any. Aina Delgado, capitana indiscutible de l’equip, està
fent una gran feina organitzant-lo i motivant-lo. Esperem que tots aquests
esforços es vegin recompensats a final d’any.
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Equip D
També 2 de 2. El comandant de l’equip és el “Tete” Cardó. Amb una barreja de
joventut i veterania, l’equip va sumant punts. Ascendir sembla impossible, ja que al
grup hi ha el poderós Barcelonès Sud, però no hi ha res impossible per un equip de
Peona i Peó.
Equip E
Situació difícil. Un 0 de 2 provoca una decaiguda de l’estat d’ànim. Però amb 3
equips a Primera Provincial, aquestes coses poden passar. L’any passat, el D també
va començar malament i va remuntar. No s’ha de perdre l’esperança. Contra el Tres
Peons, a la ronda 2, es va donar molta guerra, i tots ens superaven d’ELO. Ara
mateix hi ha 3 equips amb 0 punts i només baixen dos, la qual cosa vol dir que la
lluita per no baixar tot just comença.
Equip F
També 0 de 2, però només baixa un equip, ja que la lligueta és de 9. Que l’excès de
calma no sigui un factor en contra. És cert que els dos matxos s’han perdut per poc,
però se n’ha de guanyar algun o serem la “Ventafocs” del grup, cosa que no hem de
permetre.
Equip G
En aquesta cetagoria es juga a 4 taulers, amb sistema olímpic. L’equip ha sumat 2
punts i mig dels vuit possibles.
Equip Sots-12 A
Un empat a 2 i una victòria 3-1 no són mals resultats, però farà falta no fallar per
tornar a classificar-nos per la “Final Four” i guanyar el campionat per 3r any consecutiu.
Equip Sots-12 B
Han debutat molts jugadors, i molts amb victòria. Un total de 5 punts de 8.
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La proposta d’en Jofre

Comença el Campionat de Catalunya
per Equips 2013, comença la il·lusió,
el treball, les emocions, els resultats,
etc…
Els nostres equips aniran a per totes
per obtenir els seus objectius. Abans
comentaré les situacions de cada
equip, dels seus rivals i de les alineacions de cada ronda.

Peona i Peó A
El primer equip porta 3 anys estant a Primera Divisió, aquest any intentarà una
vegada més obtenir una plaça a Divisió d’Honor. Aquest any té moltes novetats,
la més important, és la incorporació de la GM georgiana, Ana Matnadze.
Evidentment és molt complicat aconseguir un currículum idèntic
el de l’Ana Matnadze:
1993: Campiona del món Sots-10 i Mestre FIDE
1994: Campiona d’Europa Sots-12
1995: Campiona d’Europa Sots-12
1997: Campiona d’Europa Sots-14 i Campiona del Mon Sots-14
1998: Campiona d’Europa Sots-16
1999: Campiona d’Europa Sots-16 i Mestre Internacional Femenina
2002: Campiona d’Europa Femenina i Gran Mestre Internacional femenina
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No només hi serà ella com a pilar bàsic de l’A. També hi seran:

Marc Capellades: Mestre FIDE, amb molt de talent, va quedar 2n
al Open de l’Ideal Clavé i 1r del tram del Memorial Garcia
Ilundain, en aquest últim torneig va derrotar el primer tauler del
Barcelona UGA, el GM català Daniel Alsina.

Francesc Serra: Va aconseguir la seva primera norma en el Per
Equips de fa 4 anys. A veure si aquest any pot aconseguir la
segona.

Adrià del Valle: Mestre Català, diu que jugarà alguna partida.

José Aníbal Gonzales: En el Per Equips de l’any anterior va obtenir la seva primera norma. Va quedar 7è a l’Open de Internacional de Badalona.

Albert Ezquerro: El campió d’Actius de Catalunya intentarà tirar endavant l’equip. Va quedar 5è al Ideal Clavé i a la Festa Catalana va
fer 9 de 9 derrotant a alguns GMs. Aquest senyor hauria de tenir
norma.
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Ferran Cervelló: El crack benjamí de l’equip, campió
d’Espanya de Sots-12 el 2010. A la Territorial de
Barcelona va estar a punt d’obtenir la seva primera
norma, però unes taules amb Oscar Lopez Santana a la
última ronda, el va frustrar la seva gran il·lusió.

Guillem Subirachs: El gran capità de l’equip, és qui dóna
ànima a l’equip.

Juan David López: El León Colombiano ho va passar
molt malament, però en el II Open del Guinardó, vam
veure un Juan David Lopez completament diferent
respecte l’any passat. Va obtenir 1 norma de mestre català al Open de Llinars 2009.

Frederic Corrigüelas: És qui dona ànima a l’equip juntament amb Guillem Subirachs.
A la Territorial de Barcelona també va tenir la mateixa
situació que el seu amic Ferran.

Marc López: El tigre de Balmes va completar el podi de
l’Open de l’Ideal Clavé, darrere del MI Victor Vehí (Escola
d’Escacs de Barcelona) i del seu amic i company d’equip
Marc Capellades.

Laura Boulan: Va ser una peça bàsica en el Per Equips de
l’any passat. Va fer una bona actuació en el Memorial
Xavier Chavarria.
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Ronda 1
El Campionat de Catalunya per Equips, el primer equip debutarà contra el Tarragona,
a casa d’ells, l’únic equip del nostre grup que l’any passat va descendir de la
categoria d’or. Al principi, tenien les dos estrelles, els GMs Stefan Djuric i Michael
Oratovsky. Però aquest últim se n’ha anat al Montcada del nostre míster Jaime
Alexander Cuartas. La mala noticia del nostre equip és que la nostre jugadora estelar,
Ana Matnadze, no estarà disponible. Dit això, faria l’alineació següent:
1. Marc Capellades
2. Francesc Serra
3. José Gonzales
4. Albert Ezquerro
5. Ferran Cervelló
6. Guillem Subirachs
7. Juan David Lopez
8. Frederic Corrigüelas
9. Marc López
10. Laura Boulan
Ronda 2
Després de la dura aventura que han viscut els nostres herois a Tarragona, el primer
equip queda 7è després de perdre 5,5 a 4,5 jugarà a casa contra el Cataònia de Joan
Mellado. Precisament aquest home és MI i és el primer tauler del club manresà, a
part d’ell hi haurà 5 mestres catalans i un home que té 1 norma de mestre català.
Per això penso que l’alineació seria el següent:
1. Ana Matnadze
2. Marc Capellades
3. Francesc Serra
4. José Gonzales
5. Albert Ezquerro
6. Ferran Cervelló
7. Guillem Subirachs
8. Frederic Corrigüelas
9. Marc López
10. Laura Boulan
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Peona i Peó B
El B està a Segona Divisió, a un pas d’estar a la categoria d’or. L’any passat va estar a
punt d’entrar a la corda fluixa, però el desempat ha salvat al B d’una temporada nefasta.
Ara el B és completament diferent respecte l’any passat, uns jugadors molt potents:
Roger Cervelló: El hermanísimo, va guanyar el 1r Obert de
Nadal del Guinardó, i el XX Obert de Montcada i va
quedar 2n del seu tram en el Memorial Garcia Ilundain.
També va participar en els oberts de Vila de Gràcia i
Mollet

Òscar Garcia: Va obtenir la seva única norma de
MC a la Pobla de Lillet 2007.

Carles Moya: Va fer una bona actuació amb una
15a posició a la Pobla de Lillet.
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Jordi Poblet: Un jugador espectacular espectacular, 16a en el II
Obert de Nadal del Guinardó, derrotant l’únic MC de l’Agustí,
Carles Severri

Adrià de Blois: El geni rus ha tornat, després de ser inactiu.

Daniel Garcia: Va fer una bona actuació al II Obert de Nadal
del Guinardó, al igual que el seu germà Òscar.

Pau Jover: Va fer un paper espectacular en el
Memorial Garcia Ilundain, quedant 1r del tram, seguit de Roger Cervelló.
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Enric Masferrer: Va fer un molt bon torneig en el
Territorial de Barcelona i en l’Open II Nadal del
Guinardó, exactament al mateix.

Carla Marín: Ha fet una increïble temporada. Va fer una
actuació perfecte al Open de Vila de Gràcia, sobretot de
guanyar el fins ara 1r tauler dels Tres Peons, el MI
Filemón Cruz, que l’excampiona femenina de Catalunya
va guanyar de manera impecable al MI peruà.

Albert López: Un altre nou fitxatge de l’any 2012 ha estat l’exjugador del Granollers-Canovelles, Albert López. Aquest geni és un
dels entrenadors de la cantera que aconsegueixen premis per
equips i també individuals.

Gabriel Beaskoa: Va quedar 1r del tram del seu ELO en
el torneig de Vila de Gràcia. En el II Obert del Guinardó,
va fer taules amb Ferran Cervelló i Enric Masferrer.
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Ronda 1
El B comença la temporada enfrontant a casa contra el Colon Sabadell C de Gal·la
Garcia i per això l’alineació seria el següent:
1. Roger Cervelló
2. Oscar Garcia
3. Carles Moya
4. Jordi Poblet
5. Dani Garcia
6. Pau Jover
7. Enric Masferrer
8. Carla Marin
9. Albert López
10. Gabriel Beaskoa

Ronda 2
En aquesta ronda, el B s’enfronta el Sant Feliu, després de derrotar al Colon Sabadell
C de Fran Aguilar de manera molt satisfactòria. El Sant Feliu tenen de primer tauler
l’ex-jugador de Llinars, Eduard Perales. L’alineació seria el següent:
1. Roger Cervelló
2. Oscar Garcia
3. Carles Moya
4. Jordi Poblet
5. Dani Garcia
6. Pau Jover
7. Enric Masferrer
8. Carla Marin
9. Albert López
10. Gabriel Beaskoa
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Peona i Peó C
L’any passat, el C va estar a punt d’entrar a Preferent, però el CECOB d’Adrián
Cárdenas i l’Escola d’Escacs de Barcelona B de Patricia Paola, van impedir que
aquest equip pugui complir el somni.

Marc Torrents: Es va quedar a les
portes d’un dels tornejos més
complicats del món (Open de
Sants). Va derrotar a Roger
Cervelló a l’última ronda.
Xavier Povill: L’estrella del C,
s’està convertint en una marca molt potent, derrotant a
rivals forts, com per exemple
la victòria contra el 1r tauler
del Colònia Güell, el Mestre
Català Joan Bosco, va fer taules amb el Mestre Català de
Mollet amb Cristian Fernández en el torneig de Cerdanyola, torneig on va fer 4 de
8.
Enric Garcia: El gran delegat
de l’equip, l’any passat va fer
una temporada bastant bona
malgrat els rivals que li han
tocat. Però el més important
és que l’equip ha tirat endavant gràcies a ell.
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Jaume Gotés:
Va fer un molt
bon paper en
l’Open de Sant
Martí.
Ramon Povill: El
daddy, aprofitarà
els recursos que
li ha ensenyat el
seu fill.

Jesús Ligero: Ha
superat una crisi
de joc i ara està
imparable.
Segueix així!

Joan Rius:
Va fer un excel·lent torneig de
Sants i l’Open de l’Ideal Clavé
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Joan Girona:
Esperem que la seva formula sigui escacs > excursionisme

José Fernández:
El tercer fitxatge important d’aquesta temporada és Jose Fernández, torna després
de 6 anys d’estar inactiu. El seu anterior equip va ser l’Ideal Clavé.

Lluc Sagristà: El cuiner de Peona i Peó va fer un torneig
excel·lent a la Pobla de Lillet. Allà va aconseguir la 1 a posició del
seu tram.

Aina Delgado: campiona de Barcelona diversos anys,
esperem que faci una de les seves.
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Ronda 1
El C inicia el Campionat, jugant contra el Vilassar de Mar, al Mas Guinardó. El
Vilassar de Mar és un equip que el seu primer tauler té 2207 d’ELO.
Qualsevol matx és complicat de resoldre, per això, l’equip més potent:
1. Marc Torrents
2. Jaume Gotes
3. Xavier Povill
4. Ramon Povill
5. Jesús Ligero
6. Joan Rius
7. Jose Fernandez
8. Aina Delgado

Ronda 2
El Sant Andreu de Llavaneres, amb nou jugadors, serà el rival de l’equip C a la segona ronda. Crec que el rival menys difícil de la seva lliga.
Equip de la ronda 2:
1. Marc Torrents
2. Xavier Povill
3. Ramon Povill
4. Enric Garcia
5. Jesus Ligero
6. Joan Rius
7. Lluc Sagristà
8. Aina Delgado
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L’any passat, el D va tenir la mateixa situació que el B, però gràcies a les victòries de
l’Agustí de Xavier Robla i del Sant Andreu D de Marta Castillo que aquest últim equip
era el nostre competidor per mantenir la categoria, van fer que l’equip D no estigui
condemnat al fracàs.
Aquest any el D, està composat per un equip quasi de nens que tenen una qualitat
de joc molt alt.

Carlos Martínez: Va quedar sots-campió en el de Vila de Gràcia base,
la mateixa posició que va acabar en el Memorial Garcia Ilundain Base
en la categoria Sots-12, però el dia després d’aquest torneig, sí que va
quedar campió en aquesta categoria.

Albert Puntí: Va ser campió de Barcelona en la categoria Sots-10.

Daniela Velasco: Va quedar campiona del seu tram en l’Open de
Llinars, també ha participat al de Badalona, Sants, Torxa Guinardó i els
Actius Sant Martí

Albert Pita: Un altre campió de Barcelona, a l’Open del Guinardó va fer de 5 de 8.
Jaime Arroyo: Va jugar al Open de l’Ideal Clavé i l’Open de l’Hotel Costa Brava on va
fer 4 de 8 i 5 de 8, respectivament.
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Xavi Cardó (“La Llagosta”):
Va estar a punt d’estar entre els 5 primers, però el desempat
li va jugar una mala passada.
També va fer un torneig bastant acceptable a Badalona (5
de 8).

Víctor Collell:
El responsable del blog de Peona i Peó, va quedar 1r del
seu tram en l’Open de Barberà, també va participar a l’pen de la Pobla de Lillet

Joana Llum: campiona femenina sots-12 l’any 2011.
Guanya quasi sempre. A Badalona va fer un molt bon
torneig i el Guinardó encara ho va fer millor.

Adrià Pérez: En el II Obert del Guinardó va estar a punt
d’obtenir el primer lloc del seu tram, però la seva amiga de
tota la vida, Daniela Velasco va trencar totes les il·lusions de
l’Ex de Can Carbassa i es va conformar amb la 3a posició del
seu tram que a partir d’aquest lloc no es donaven cap tipus
de premi.
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Ronda 1
El Vilafranca C serà el primer rival del D aquesta temporada un equip fort.
Per això proposo el següent equip:

1. Enric Garcia
2. Daniela Velasco
3. Lluc Sagristà
4. Albert Pita
5. Cardó
6. Llum
7. Adrià
8. Mario Suárez

Ronda 2
Ens visita el Pallejà. La proposta d’equip és:

1. Carlos Martínez
2. Albert Punti
Daniela Velasco
Jose Fernández
Xavi Cardó
Victor Collell
Joana Llum
Adrià Pérez
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Peona i Peó E
Per la seva part, l’E va tenir un inici de Campionat més que excel·lent, però a partir
de la meitat del campionat l’E va baixar la guàrdia i va estar a punt de no pujar a Primera Provincial. Aquest any l’E té un equip molt potent. Adults amb molt de talent.
Oriol Paluzié: clàssic jugador del per equips
Francesc Badia: El “Perico” jugarà una única partida.
Elisa Martínez: Sots-campiona de Catalunya femenina a Salou l’any passat.

Joan Campderròs: Fa 2 anys es va convertir un dels herois
de l’ascens de l’equip C a Primera Provincial.

Ester Mañosas: Va participar en el III Obert del Jake on va
fer 2 victòries, 3 taules i 2 derrotes.

Laura Capellades: Va participar en els tornejos del Jake, Sant Martí, Badalona i
Sants.
Joan Regidor: Una de les estrelles d’aquest equip. En el per equips de l’any passat
va fer un excel·lent inici de campionat.
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Mario Suárez: A Badalona va fer el seu millor inici de torneig de la seva vida (4 de
4). Està en molt bona forma i serà una peça básica en l’equip.

Jofre Custodio: Podria dir que jo vaig aconseguir un primer lloc del
tram de la Pobla de Lillet en el meu debut allà. I en el de Vila de
Gràcia vaig fer un inici de torneig desastre 0,5 de 5) malgrat haver
aconseguit 8 punts d’ELO.

Ronda 1
L’E vol començar per bon cami la temporada amb un equip fort. S’haurà d’enfrontar
contra l’Ideal Clavé C: Per això proposo el següent:
1. Lluc Sagristà
2. Jaime Arroyo
3. Elisa Martínez
4. Joan Campderròs
5. Ester Mañosas
6. Laura Capellades
7. Joan Regidor
8. Jofre Custodio
Ronda 2
Després de la catàstrofe contra l’Ideal Clavé C d’Andrés Navarro (2-6), l’equip E ha
de recuperar el temps perdut, amb un equip totalment diferent respecte a la ronda
anterior:
1. Jaime Arroyo
2. Joan Campderros
3. Ester Mañosas
4. Laura Capellades
5. Joan Regidor
6. Mario Suárez
7. Jofre Custodio
8. Paulino Aguilera
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Peona i Peó F
L’any passat l’F va pujar a Segona Provincial, precisament aquesta categoria ha
canviat el nombre de jugadors per equip. Els jugadors que defensaran aquest equip
són:

Jordi Lladós: Va quedar 1r del Grup C de l’Obert de Cerdanyola del
Vallès 2010. És una de les marques més potents en el Sots-12.

Jaume Lladós: El primogènit de la família Lladós va fer 5 de 7 en el
torneig de Vila de Gràcia base, darrere de Xavier Martínez Pla
(Tres Peons) i Carlos Martínez Lopez (Peona i Peó).

Dani Codina: Va quedar tercer a Barcelona en el seu primer any a la categoria
Sots-10. Serà un jugador important en el projecte d’ascens de l’equip F.
Pere Duran: És un dels Mestres del planter, gràcies a ell els nostres equips de nens
són invencibles.
Pablo Ji: La gran revolució, aquest jugador està parant els peus a grans rivals.
Paulino Aguilera: Va fer una bona actuació a l’Open de Martorell i va ser el jugador
clau d’aquest equip F, perquè és un jugador especial i perquè va fer pujar l’F a
Segona Provincial.

Josep Lladós: va participar en els opens de Llinars, l’Ateneu
Colon i de Sant Martí.
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Jo crec que l’F, no ha de perdre l’oportunitat de obtenir la plaça de Primera
Provincial i per això, per fer un debut triomfal contra el Collblanc B, l’alineació
necessària crec que seria el següent:
Ronda 1
1. Jordi Lladós
2. Jaume Lladós
3. Pablo Ji
4. Paulino Aguilera
5. Joan Pagès
6. Josep Lladós

Ronda 2
1. Jordi Lladós
2. Jaume Lladós
3. Pablo Ji
4. Paulino Aguilera
5. Joan Pagès
6. Josep Lladós

Peona i Peó G
És un equip que penso que no és necessari ascendir de categoria, perquè els adults
i els nens amb molt poc d’ELO puguin agafar experiència i adquirir coneixements
que juguin tranquils i que puguin donar sorpreses. Ara comentem un per un els jugadors d’aquest equip:
Roger Martin: Jugador de Peona i Peó des del 2011, prové del Maragall
Elisenda Collell: Fa 6 mesos que s’ha apuntat a Peona i Peó. S’ha apuntat a Ripollet i
el Vila de Gràcia.
Gabri Manso: Va fer 3 de 9 en el II Open del Guinardó
Etc.
Ronda 1
El Peona i Peó G arrenca la temporada jugant contra el Congrés D. Allà està l’exjugador del Peona i Peó Mariano Fernández Macarrón.
Roger Martín
Elisenda Collell
Gabri Manso
Etc.
Ronda 2
L’ONCE BCN B serà el pròxim rival del G.
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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 veurem el debut de José Fernández al per equips d’aquest any.

José Fernández - Pere Reyes
Catalunya per equips 2013

A part que el negre té pràcticament totes les peces a la 1a fila i té un peó de
menys, la jugada 21. e7 que acaba de fer el blanc encara li agreuja més la
situació, ja que les blanques quedaran amb qualitat neta d’avantatge.
Com va perdre això el blanc? Ara ho veurem, i intentarem no cometre els
mateixos errors.
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Primer de tot, anem a veure com es va arribar a aquesta posició. Les blanques havien
plantejat un Maroczy amb un Cc2 molt interessant:
1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 e6 5.c4 a6 6.¤c2 £c7 7.¤c3 b6 8.g3 ¥b7 9.¥g2
¦c8 10.b3 ¤f6 11.0–0 ¥e7 12.¥b2 0–0 13.¦e1 g6 14.¤d5 £d8 15.¤xe7+ £xe7 16.e5
¤e8 17.¥a3 d6 18.exd6 £d7 19.£d2 ¤b8 20.¥xb7 £xb7 21.d7

Aquesta és la posició del diagrama. Ara les blanques han continuat bé:
¤xd7 22.¥xf8 ¤xf8 23.¦ad1 ¤f6 24.£e2 ¢g7 25.¦d2 ¦c5 26.¦ed1 £c7 27.¤b4 £b7
28.¤d3 ¦h5 29.¤e5 ¤e4

Ara ve l’error del blanc. Un error provocar per “pensar-se què ha comès un error”. Què
vol dir això?. Molt senzill, ara les negres amenacen el cavall d’e5 i la torre de d2. El
blanc creu que ha comès un error i que perdrà la qualitat d’avantatge. Desesperat, fa
una jugada que entrega el cavall amb l’esperança de recuperar el material més tard
degut a la mala ubicació de les peces negres.
30.£d3?? L’error és molt greu, prou com per perdre la partida. Tot i que ja veurem

més endavant que el negre tampoc juga les més fortes i encara podria haver tret taules
el nostre estimat José.
Quina jugada s’havia de fer? O, millor dit, com s’havia de pensar? S’havia de pensar
valorant les pròpies peces (un Consell del Mestre de butlletins anteriors). Oi que tenim
un cavall centralitzat i unes torres doblades a la columna? Doncs aprofitem-ho!!
30.¦d7!! boníssima jugada. Sacrifiquem la qualitat per un atac fortíssim ¤xd7 31.¦xd7
£b8 32.¤xf7 . El rei negre queda totalment desemparat. Per què tenim el material? Per

fer-lo servir! Tenir qualitat de més pot servir per sacrificar-la i entrar a l’enroc rival.
La partida continua amb algunes imprecisions que ja comentarem en un futur Consell
del Mestre. Després de suar sang per arribar a un final de taules, el José va perdre la
partida per temps. Una veritable llàstima, però el que compta és que gràcies a la seva
partida no cometrem els mateixos errors.
¦xe5 31.£d4 f6 32.¦e2 £c6 33.f3 ¤c3 34.¦xe5 ¤xd1 35.¦e1 ¤d7 36.¦xd1 ¤e5 37.¦f1
¤xf3+ 38.¦xf3 £xf3 39.£d7+ ¢h6 40.£xe6 £d1+ 41.¢f2 £d2+ 42.£e2 £b4 43.¢f3 g5
44.g4 £d6 45.h3 £d4 46.a3 a5 47.£e3 £d8 48.b4 axb4 49.axb4 £d1+ 50.¢g2 £c2+
51.£f2 £e4+ 0-1
57

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 Negres i guanyen

Juguen Blanques i guanyen

Juguen Blanques. Mat en 3

Juguen Blanques. Mat en 3
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Test de Peona i Peó
Les preguntes del test d’aquest les podreu respondre preguntant a gent del club, ja que no necessàriament surt informació a la
web elles. Els col·laboradors del butlletí coneixen la resposta d’algunes d’elles.

1. Quins jugadors formaven part de l’equip guanyador a La Pobla 2012?
a) Sopiko, Mariam, Ana, Keti
b) Òscar, Dani, Capellades, Víctor
c) Lluc, Roger, Pau, Carles

d) Oms, Mellado, Karen, Peralta
e) Frederic, Ferran, Las Heras, Jofre
f) Xavi, Laura, Ramon, Sara

2. Quins jugadors de Peona i Peó han jugat l’Open de Benasque a l’estiu?
a) Frederic, Ferran, Enric
b) Cardó, Daniela, Llum,
c) Frederic, Enric

d) Cardó, Llum
e) Llum, Daniela
f) Frederic, Ferran

3. Quins jugadors formaven l’equip sots-14 del per equips d’edats 2012?
a) Ferran, Torrents, Daniela, Llum
b) Ferran, Torrents, Puntí, Collell, Llum
c) Ferran, Torrents, Daniela, Collell, Llum

d) Ferran, Torrents, Puntí, Collell
e) Ferran, Torrents, Puntí, Daniela
f) Ferran, Torrents, Puntí, Llum

4. Quants títols es van aconseguir al per equips d’edats 2012?
a) 1 or i 2 plates
b) 2 ors i 1 plata
c) 1 or, 1 plata i 1 bronze

d) 1 or i 2 bronzes
e) 2 ors i 1 bronze
f) 3 ors

5. Quin d’aquests jugadors NO ha jugat l’Obert de Cerdanyola 2012?
a) Frederic Corrigüelas
b) Xavier Povill
c) Ramon Povill

d) Laura Povill
e) Carlos Martínez
f) Natasha de Blois
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6. Quin d’aquests jugadors no ha jugat mai amb Peona i Peó en competició oficial?
a) Carlos Vargas
b) Ana Matnadze
c) Pablo Mocca

d) Jorge Iglesias
e) Miquel Fernández-Díaz
f) Andreu Meca

7. Quina alineació es va fer a l’equip sots-12 a l’última ronda del per equips d’edats
2012?
a) Xavi, Carlos, Jordi, Dani
b) Xavi, Carlos, Dani, Ariadna
c) Xavi, Jordi, Dani, Ariadna

d) Xavi, Carlos, Jordi, Ariadna
e) Carlos, Jordi, Dani, Ariadna
f) Xavi, Carlos, Jordi, Sara

8. Quin jugador de Peona i Peó va guanyar el grup B de Montcada 2012?
a) Frederic Corrigüelas
b) Ferran Cervelló
c) Roger Cervelló

d) Pau Jover
e) Gabriel Beaskoa
f) Marc Torrents

9. Qui va guanyar el II Actiu Femení del Guinardó?
a) Daniela Velasco
b) Llum Cardó
c) Cora Castellet

d) Laura Martín
e) Sandra Escobar
f) Elena Casset

10. Quin jugador va obtenir Norma de Mestre Català al II Obert Internacional de
Nadal del Guinardó?
a) Ferran Cervelló
b) Jordi Poblet
c) Pere Mas

d) Èric Sánchez
e) Pau Juan
f) Juan David López
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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 Blanques

Juguen Blanques

Juguen Blanques
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Juguen Blanques

Juguen Negres

Juguen Negres

Juguen Blanques

Juguen Blanques

Juguen Blanques
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Solucionari
Ansiosos per saber les respostes dels problemes, test i demés? Aquí teniu les solucions de les preguntes plantejades a l’anterior butlletí.
Per fi s’acaba la intriga!

Test Peona i Peó:
1. d

2. f

3. e

4. b

5. c

6. b

7. f

8. a

9. c

10. c

Problemes
1) ¦dxd6+ exd6 (si 1.... ¢c8 £g8+) 2.£e8++
2) 1.£d3 g6 2.h5. S’amenaça 3.¤exf7+ ¦xf7 4.¤xf7+ ¢xh7 5.£xg6++ i no hi ha cap
manera raonable de parar-ho. Si 2... ¤xh5 3.¦xh5 i no pot fer gxh5 per 4.¤exf7+
¦xf7 5.¤xf7++.
3) 1.e5 fxe5 2.Dxh7+ ¢xh7 3.¦h4++
No es pot fer res per evitar la derrota contra 1.e5, ja que amenaça el mat i la
dama al mateix temps.
4) 1. g8 = ¤ 2.b5 ¤e7 3.¢xb4 ¤c6++
5) 1.¥h6 fxe5 (si 1. ... f5 2.¦e2!! f4 3. exf4++ )

2.¦f3!! gxf3 3. gxf3++

6) 1. ¥d2+ b4 (única) 2. ¥xb4+ ¢b5 3. ¤d6+… ¢b6.
Fins aquí tot és forçat En aquest moment és quan les negres comencen a fer
jugades brillants: 4. ¥a5!!
si ¢xa5 5. ¤c4+ ¢b5 (5…£xc4 perd el final gracies als peons units de “c” i “d”).
si £xa5 5. ¤c4 seguit de ¤xa5 guanyant el final gracies al peó de més.
6. ¢f4!! La clau del problema. Aparentment no amenaça res però deixa a las
negres en zugzwang. A qualsevol resposta del negre, el blanc fa un doble de rei i
dama guanyant el final. Per exemple: 6…f5 7. ¢g5… f4 8. f3… c5 9. d5!! i les
blanques guanyen!!
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Converteix-te en un geni de la tàctica
1) 1...¤f4+–+ 2.gxf4 [2.¢h2 ¦h8#; 2.¢h4 ¦h8#] 2...¦h8# 0–1
No serveix 1... ¦h8 directa per 2.¢g2 ¤f4+ 3.¢f2 i només recupera la dama,
però ni fa mat ni aconsegueix clar avantatge.
2) 1.£xg8++- £xg8 [1...¢xg8 2.e8£+ £f8 3.£xf8#] 2.¦f8+- 1–0

3) 1.f3++- ¢xf3 [1...£xf3 2.¤d2++-] 2.¤e5++- +4) 1...¥d4+–+ 2.¢xd4 [2.£xd4 ¤c6+–+] 2...¤b5+–+ –+
5) 26.¦d7++- ¤xd7 [26...£xd7 27.exd7 ¤xd7 28.£xa8+-] 27.£f7# +6) 1...£h4+ 2.gxh4 g4# 0–1
7) 25.¤c7+- ¢h8 [25...£e7 26.£xa5+-; 25...¤b7 26.¤e6++-] 26.£xa5+- +8) 24.£xd5++- ¥e6 [24...¦xd5 25.¦f8#] 25.£xe5+- 1–0
9) 1...¦g1+–+ 2.¢xg1 [2.¢h3 £h5#] 2...£f1# 0–1
10) 1.¤f7+- £g7 [1...¢xf7 2.fxg5++-] 2.¤xh8+- +11) 1.¦f5+ ¦xf5 2.¤e4# 1–0

12) 1.¦h3+ ¥xh3 2.g3# 1–0
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Propers torneigs
A partir de l’1 de Febrer
(divendres 21:30)

VI Obert d’Escacs de la SCC Sabadell
Open Internacional de Donostia

Del 23 al 30 de Març

IV Torneig Obert Ajedrez Jake Club

A partir del 6 d’Abril
(dissabtes 16:30)

II Obert d’Escacs Actius del Catalunya

5 de Maig
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