
Comença la segona 
etapa del butlletí del 
club. Cert que fou  
curta la primera, però 
personalment encara 
recordo amb alegria 
el butlletí que ens  
enviava en Jordi     
Capellades a tots        
nosaltres. 

 

Es nota que hi ha un 
esperit renovador, 
amb una nova Junta i 
amb ganes d’endinsar
-nos en una época 
gloriosa, que no     
insinuem que la      
pasada no ho fos. 

 

En aquest nou primer 
número, podrem    
fer-nos una idea del 
que serà el butlletí; 
esperem que us hi 
familiaritzeu depressa 
i que puguin,          
aleshores, sorgir    
vincles; compromís 
tant com per els que 
fem el butlletí com 
pels qui el llegeixen. 

 

Així doncs, entreu i 
gaudiu de tot el que 
us presentarem        
mensualment. 

 

Una cordial salutació. 
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 La col·lumna d’opinió 
dels nostres 
col·laboradors. 

 El concurs de la secció 
passatemps on us hi 
esperen sorpreses 
interessants. 

 L’ànalisis de les     
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 On jugaràn els nostres 
peons aquesta      
temporada… 

…¡I un munt de coses 
més!... 
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Mas Guinardó: Pl. Salvador Riera 2. Horta-Guinardó. 08041. Barcelona. 

¿Com es coneix la 

partida que acabà 

amb aquesta posi-

ció? 



Peones i Peons, us donem la 
benvinguda a aquest nou 
projecte i aprofitem per 
presentar aquesta platafor-
ma que pretenem, humil-
ment, ens acosti i ens ajudi 
a millorar, tant escaquística 
com personalment. 

Estem orgullosos i  contents 
de participar –hi i esperem 
que tots vosaltres ens     
ajudeu a tirar-ho endavant, 
doncs sense la vostra             
participació això no té cap 
mena de sentit. 

Aquest espai neix amb   
l’ànim de ser un racó per a 
que tothom que ho vulgui, 
tingui veu i vot, ja sigui   

mitjançant les cartes al 
director o qualsevol de les 
moltes més maneres de 
participació que hi trobareu 
dins. 

Sortirà un butlletí al més, on 
podreu seguir les novetats 
de les classes, dels diferents 
torneigs que s’estiguin dis-
putant o de les decissions 
que pren la Junta directiva. 
A més a més, la secció de 
passatemps us donarà l’o-
portunitat  d’aconseguir 
magnífics premis si respo-
neu bé les preguntes i els 
tests. 

Tot això i molt més formarà 
la revista del club. Única-

ment ens queda desitjar 
que us agradi, i esperar la 
vostra col·laboració en         
qualsevol de les seccions. 
Per contactar amb la edito-
rial, podeu enviar els vos-
tres correus electrònics a: 
butlleti@peonaipeo.com 

No hi ha hagut manera de 
tenir conversa amb ells ni 
d'arribar a cap acord. Res. 
Burofax, recolliu i adéu. 

Aquesta església actual, 
tancada en si mateixa i en 
els seus convencionalismes 
carrinclons, s'allunya a   
marxes forçades dels fidels 
crítics, dels que es         
qüestionen les coses, i   
sembla que només accepti a 
qui diu amén a tot - mai 
més ben dit-. El problema és 
que la gent més crítica  
acostuma a ser la més  
oberta, la que té més      
iniciativa, la que creu més 
en l'associacionisme       
cooperatiu i altruïsta, que 
crea teixit i cohesiona el 
barri. Valors, tots ells, que 
formen part intrínseca de 
l'humanisme cristià  i que 
sembla que els dirigents 
eclesiàsitcs tenen facilitat 

sentiment d'injustícia que 
impera en molts socis de 
Torxa. 

És que injust és expulsar 
d'uns locals parroquials qui, 
a còpia d'anys i d'esforços, 
els ha arreglat, netejat i 
obert al barri. Fa 40 anys, 
allà on hem jugat el per 
equips o on hem fet un 
munt de ràpides, no hi havia 
lavabos ni instal·lació     
elèctrica. A l'escenari hi  
corrien les rates. Era runa. 

Després de 37 anys al barri, 
ens trobem que se'ns fa fora 
sense cap motiu clar. No 
sabem què se'n farà d'allò: 
si estarà tancat, si es llogarà 
o si s'hi faran classes de 
catequesi. L'únic que sabem 
és que no ens hi volen a 
nosaltres. Ens ho van deixar 
clar mitjançant burofax. I en 
castellà. (en “cristiano?”). 

per oblidar. 

Estic convençut, doncs, que 
si Jesús aparegués per aquí, 
vindria amb nosaltres al 
Mas Guinardó. Desconec si 
es federaria al club –      
jugaria a l'equip A?,       
s'atreviria a formar part de 
la Junta? -, però segur que 
no posaria un peu a la   
Parròquia. Dubto molt que 
s'hi sentís gaire còmode. 

EDITORIAL / MARC LÓPEZ 

CON LA IGLESIA HEMOS TOPADO (II) / JOAN GIRONA 

“Esperem la vostra 
participació 

mitjançant l’adreça: 
butlleti@peonaipeo.

com” 
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Just abans de començar 
les vacances               
oficialitzàvem            
l'abandonament dels 
locals parroquials que, 
durant els últims 5 anys, 
han estat la seu del club 
i que van veure néixer, 
en fa ja 37, l'entitat  
cultural de la qual     
formem part, el Grup 
Torxa. 

En el sopar de comiat 
que vam fer a mitjans 
de juliol vam aprofitar 
per “decorar” les parets 
amb missatges per als 
responsables d'aquesta 
situació: l'Arquebisbat i 
la Parròquia Mare de 
Déu de Montserrat.  
Frases com “l'església 
som nosaltres i hem 
deixat de creure en  
vosaltres” o “Jesús no es 
mereix aquesta mala      
reputació” denoten el    



En aquesta nova etapa del 
butlletí de Peona i Peó dedi-
carem un breu espai que 
serveixi per mantenir-vos 
informats de les activitats 
més de caire “organitzatiu” 
que hagin passat els darrers 
mesos. 

L'actualitat més immediata 
del nostre club, temes es-
portius al marge, ha vingut 
marcada per dos fets desta-
cats. D'una banda la no re-
novació del contracte de 
lloguer que hi havia entre la 
parròquia i el grup Torxa, fet 
que ha obligat el canvi de 
seu de Peona i Peó. Com 
molts de vosaltres ja deveu 
saber, aquesta no ha estat 
una acció absent de polèmi-
ca que s'ha acabat conver-
tint en un tema de discussió 
al barri més enllà del nostre 
club. 

L'altre fet que caldria desta-
car és la celebració, el dia 16 
de juny, de l'assemblea ge-
neral en la que es van pren-
dre diverses decisions im-
portants. La que ha tingut 
conseqüències més immedi-
ates és  la tria de la nova 
seu entre les diverses opci-
ons possibles. Aquesta serà 
el Mas Guinardó (Plaça de 
Salvador Riera 2). Es tracta 
d'un edifici històric recent-

ment renovat que ens ofe-
reix unes instal·lacions ex-
cel·lents sense haver de 
canviar de barri. En aquests 
moments s'estan acabant 
de definir els usos dels es-
pais però Peona i Peó dispo-
sarà d'aules per a l'escola 
d'escacs i espais per tal que 
hi podem anar a fer parti-
des. També ens permetrà 
jugar-hi el torneig per 
equips i ens obre la possibi-
litat d'organitzar torneigs. 

De la mateixa assemblea del 
dia 16 en va sorgir una junta 
provisional caracteritzada 
per la seva pluralitat doncs 
està composada pels diver-
sos estaments del club: pro-
fessors de l'escola d'escacs, 
mares i pares d'alumnes, i 
jugadors veterans. Aquesta 
serà oficialitzada ben aviat. 
Val a dir que la porta és  
oberta per a  qualsevol de 
vosaltres que tingui ganes 
de col·laborar ja sigui des de 
la junta o bé amb un gra de 
sorra per petit que sigui. Hi 
ha moltes possibilitats: for-
mant una comissió que s'en-
carregui d'organitzar tor-
neigs (de ràpides, socials o 
oberts), fent aportacions al 
butlletí (per exemple com a  
corresponsal dels torneig 
que jugueu), organitzant el 

fons de llibres del club, 
mantenint una base de da-
des de jugadors que pugui 
fer servir tothom... 

Una altra novetat que hau-
reu notat és la renovació de 
la pàgina web. Desitgem 
que ajudi a dinamitzar el 
club i permeti que tots esti-
guem al corrent de les notí-
cies. Us volem animar tam-
bé a que hi col·laboreu d'u-
na manera activa generant 
nous materials. 

L'estiu ha estat molt positiu 
també en termes esportius. 
La participació en els campi-
onats d'Espanya d'edats i en 
els diversos torneigs del 
circuit català ha estat plena 
de peones i peons, sovint 
tenint actuacions molt des-
tacades. 

Dit això, només ens manca 
desitjar-vos un bon inici de 
curs i animar-vos a que visi-
teu la nova seu del Mas Gui-
nardó. Esperem que aques-
ta temporada que comença 
sigui tant plena d'èxits i, 
sobretot, de bons moments 
com les anteriors. 

 

“La Junta” 

 

més...” però en efecte, 
aquests que deien haver-lo 
vist no s’equivocaven, doncs 
un equip d’investigació ha 
descobert que sí, que n’ha 
jugat fins i tot ¡tres! De tor-
neigs, i hem descobert que 

Hi ha gent que asegura 
haver-lo vist en més d’un 
torneig d’escacs aquest es-
tiu, d’altres evidentment, la 
gran majoria, no podia creu-
re-ho i repetien: “Com a 
molt a La Pobla i poca cosa 

està disposat a jugar-ne més 
i millor. Ha tornat amb força 
i tots estem molt contents 
de que així sigui. 

¡Benvingut de nou LLuc! 

 

L’ALTA ESFERA :  LA JUNTA 

INTERÉS GENERAL 

“¡NOU LOCAL , 

NOVA JUNTA I 

NOVA PÁGINA 

WEB ! ” 
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¡Els escacs catalans 
són d’enhorabona 
doncs sembla que 
Lluc Sagristà torna al 
ruedo! 

“La Junta, sempre  
vetllant pels nostres 

interessos” 



 

aquesta per evitar aquesta 
amenaça”, quan en realitat 
l’amenaça no era res greu? 
Un error típic en nosaltres 
és sobrevalorar molt les 
peces contràries i valorar 
poc les nostres. El consell 
d’acui és que aprenguem a 
valorar les nostres peces 
com es mereixen. Les nos-
tres peces també juguen! 

Aquest error ens passa mol-
tes vegades quan juguem 
contra un rival superior. Ens 
pensem que 200 punts 

Valoreu les vostres peces: 

Moltes vegades hem sentit 
a dir que és molt important 
estar pendent de les  ame-
naces del nostre contrin-
cant. Quantes vegades hem 
sentit “sobretot mira què 
amenaça”? Quan el contrin-
cant juga, mirem què ens 
ataca, si té algún cop tàctic 
amagat, etc. Però no ens ha 
passat mai que sobrevalo-
rem les amenaces de 
l’enemic? ¿No ens ha passat 
mai que hem dit “he fet 

d’ELO fan que les peces ene-
migues siguin Superman, i 
les nostres no més que ni-
nots de fira. Doncs no, les 
nostre peces també juguen! 

Per il·lustrar el consell 
d’avui us ensenyo una parti-
da meva de l’Open de Sants, 
on la meva coneguda por a 
les peces enemigues i la 
poca confiança en les peces 
pròpies em podria haver 
complicat molt una partida 
guayadíssima. 

ESCOLA 

CONSELLS DEL MESTRE / FREDERIC CORRIGÜELAS 

HORARIS 

Així doncs la semana queda 
de la següent manera:    
Dilluns de 18.00 a 20.00 hi 
haurà el grup de nens nivell 
3 i adults nivell 2. Després 
de 20.00 a 22.00 el grup 
d’adults nivell 3. 

Dimarts de 18.00 a 20.00 hi 
haurà els grups de nens de 
nivell 1 i 2. 

Dimecres es faràn clases de 
18.00 a 20.00 a tots els 
grups de nens, i de 20.00 a 
22.00 al grup d’adults 1. 

I dijous de 18.00 a 20.00 
tornen tots els grups de 
nens a tenir classe, i de 
20.00 a 22.00 serà el torn 
dels adults 2. 

¿Ja saps a quin grup vas? 

De moment només us po-
dem oferir una aproximació 
del que seràn els horaris 
reals del curs 2011-2012: 

De dilluns a dijous, seguirà 
havent’hi dues franjes hora-
ries: de 18.00 a 20.00 que 
serà per als diferents grups 
de nens, i la franja de 20.00 
a 22.00 més destinada als 
adults. 

“¡ ¡ ¡VALOREU LES 

VOSTRES 

PECES ! ! ! ” 
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¡Enhorabona Daniela! 

Així queda demostrat 
que, evidentment  
juntat amb talent  
natural, les classes i 
els consells del mestre 
donen els  seus fruits: 
¡Daniela Velasco 
quedà sots-campiona 
d’espanya! 



 

Cada mes us oferirem 
el comentari d’una  
partida. Torna a ser vi-
tal la vostra 
col·laboració per 

aquesta secció. Ara us 
oferim un exemple 
d’en propi Frederic que 
il·lustrarà el consell del 
mestre, i servirà per 

entendre el que ens 
volia dir, i el que segur 
que a tots ens ha    
passat més d’un cop. 

LA PARTIDA 

“¿ 
T’AGRADARIA 

VEURE UNA 
PARTIDA TEVA 
PUBLICADA?, 

¡NO DUBTIS EN 
ENVIAR-LA!”. 
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Corrigüelas,F. (2097català) - Gisbert,A. (1960 català) 

 

1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 a6 6.g3 [Un futur consell serà "aprèn dels 
teus alumnes". Aquesta variant contra la Najdorf l'he après d'un alumne meu, el Ferran 
Cervelló. La idea és dificultar el b5 i el d5  a les negres.] e6 7.Ag2 Ae7 8.0–0 0–0 9.h3 Db6 
10.a3 [No puc fer encara 10.Ae3 perquè Dxb2 11.Dd2 Da3 i no puc caçar la dama. Amb 
aquest subtil a3, la casella b4 queda controlada]; 10...Cc6 11.Ae3 Dc7 12.f4 Cxd4 13.Axd4 
e5 14.Ae3 b5 15.f5 [Ara s'iniciarà un fort atac pel flanc de rei. Aquí és on s'ha de           
començar a valorar la força de les pròpies peces perquè l'atac funcioni] Ab7 16.g4 Cd7 
17.g5 Cb6 18.f6 Ad8 19.Cd5 Axd5 20.exd5 Cc4 21.Ac1 [Convido al lector a analitxar 
21.Dh5!? entregant una peça Cxe3 22.Ae4 h6 23.fxg7 Axg5 24.h4 Cxf1 25.hxg5              
interessant, oi? Però jo no vaig calcular tant i vaig apartar l'alfil a c1, ben protegidet] 
21...Dc5 22.Rh1 Ce3? [Aquest és l'error del rival, permetre que la meva dama arribi a h5] 
23.Axe3 Dxe3 24.Dh5 [Ara el blanc ho té tot de cara, totes les peces estan atacant, però 
jo estava pendent de... les amenaces de la dama negra!! Tenia por de deixar-me una   
torre, o de deixar-me mat. Fins i tot vaig pensar que Ab6 activava molt l'alfil. Això no pot 
ser. Quin alfil és més fort? Evidentment que el blanc, que anirà a e4 i amenaçarà mat. La 
força de la dama i alfils blancs és tremendament superior a la de la dama i alfils negres. El 
fet que em costi veure-ho és perquè no valoro les meves peces com es mereixen. Per això 
us recomano que a partir d'ara sigueu conscients que les vostres peces també juguen!!] 
24...Ta7 25.Tae1 Dg3 26.Ae4 h6 [Aquí em vaig clavar molta estona. Una posició          
guanyadíssima i jo encara tenia por de... perdre!! Ara veureu de quins fantasmes tenia 
por] 27.gxh6 g6 28.h7+ Rh8 29.Dh6 [Amenaço torre i mat. Algú pot entendre que el blanc 
tingui por aquí?] Axf6 30.Tg1 [Senyors, no em vaig menjar la torre!! Per què? Mireu què 
vaig calcular: 30. Dxf8+ Rxh7 31. Ag2 quina por!!! M'ataca el peó d'h3 fent-me continu... 
31. ... e4 i a la següent Ae5 i després Dh2++ I la meva dama no pot fer res perquè ha que-
dat fora de joc, i les meves torres no poden fer res perquè cap d'elles pot defensar h2... I 
el meu alfil prou feina té defensant h3... Per favor, torre de més i pensant bajanades. No 
valorant les meves peces, i sobrevalorant moooolt les del rival. Per començar, Ag2 no cal, 
es pot fer simplement Dc1 (la dama que havia quedat "fora de joc") per defensar h3 i 
després Dg4 per canviar dames. L'alfil negre no s'activarà mai perquè el meu fort alfil 
blanc no es mourà d'e4, i amb torre de més ja no cal patir. És clar que, per què fer Dc1? 
Vol menjar el peó d'h3? Val, fem 31. Te2 i que se'l mengi, si vol. Si 31. ... Dxh3+ 32. Th2 i 
guanyem dama. Quan confies en les teves peces, surten els cops tàctics, si no fas res més 
que veure fantasmes, no veus ni el tema més simple.] 30...Ag7 31.Dxg7+ [Aquí guanyo 
peça i abandona, però el negre pot oposar resistència amb els peons f i g que té passats. 
Era molt més fàcil guanyar la torre, ja ho sé per altres vegades] 1-0 

Bé, lectors, confieu en les vostres peces, valoreu-les com es mereixen, i elles us             
recomensaran amb bons cops tàctics! 

Fins la propera!                                                                                     

Frederic Corrigüelas 

Posició després de 
10… Cc6. Obertura 
tranquil·la. 

26… h6. 

No s’ha de patir, i s’ha 
de castigar la posició 
amb mà ferma. 



L’estiu, per sort, deixa 
molts torneigs, on com 
sempre, hi ha hagut gran 
presència peonil a molts 
d’ells. Un resum pot ser: 
Open de Sant Adrià: 
Marc Capellades campió. 
Open Montcada: gran 
participació de jugadors 
del club, a destacar que 
Jesús Ligero quedà tercer 
del grup B i l’Enric      
Masferrer sisé. Albert 
Ezquerro aconsegueix 
tram a l’A. Open Barberà: 
Gabriel Beaskoa campió 
del grup C, Carles Moya 
vuité del B. Espanya 
d’edats, sots-12: ¡Daniela 
Velasco sots– campiona! 
Open de Sant Martí: Ana 
María Vargas puja dos 
cops al podi després 

d’haver-ho fet molt bé al 
grup B. Open de Sitges: 
Tan sols jugaven dos pe-
ons, Marc Capellades al 
grup A, amb bons        
resultats com la victòria 
davant un GM, i l’Enric 
Masferrer al grup B, que 
ha quedat 25è, partint 
del lloc número 56. 
L’Enric és la gran revela-
ció de la temporada. 
Open de Badalona: 
Només el jugaven un peó 
i una peona al grup B 
(Beaskoa i Capellades 
female) que passen sense 
pena ni glòria. La Pobla 
de Lillet: Com cada any 
una gran expedició del 
Peona i Peó jugà el tor-
neig, a destacar el 8è lloc 
de Marc Capellades amb 

2 punts de 4, davant 
GM’s, i el 9è lloc de Pau 
Jover, qui pujà ¡72! Punts 
d’ELO. Open del Poble 
Nou: Discreta participació 
de gent del club, amb 
resultats esperables. 
Open de   Sabadell: Tan 
sols dos peons al grup B 
amb   resultats discrets. 
Open de Sants: Especta-
cular participació de pe-
ons i peones tant en el 
grup A com en el B, amb 
enfrontaments entre sí 
inclosos. A tenir en comp-
te que Marc Capellades 
acabà amb uns potents 6 
de 10, amb bons resultats 
davant de múltiples titu-
lats, i el més que meritori 
desé lloc d’en Masferrer 
al grup B. 

TORNEIGS FINALITZATS 

PROPERS TORNEIGS .  

“DANIELA 

VELASCO SOTS-

CAMPIONA 

D ’ESPANYA SOTS

-12” ! 

PÀGINA 6 Peona i Peó 

TORNEIGS EN JOC 

Avui, 1 de setembre, co-
mença el nostre torneig 
d’escacs base, que ja va 
per la quarta edició, amb 
una gran participació i un 
esplèndid cartell de      
jugadors. Es jugarà a set 
rondes a la nova seu del 
club (Mas Guinardó). Es 

diferencien dos grups, un 
sots-16 i l’altre sots-8. Es 
jugarà els dies 1, 2, de 
setembre (dijous i        
divendres), es descansarà 
el cap de setmana (3 i 4 
de setembre), i la resta 
de rondes seran els dies 
5, 6, 7, 8 i 9. Totes les 

rondes començaràn a les 
17:00 hores i es dóna un 
marge de 30 minuts per 
arribar abans de perdre la       
partida per                    
incompareixença. 

 

¡Molta sort a tots i totes! 

Com sempre, l’inici del 
curs ens depararà una 
serie de torneigs que de 
ben segur, alguns dels 
nostres peons i peones 

jugaràn, com són el Me-
morial Francesc Pujol i el 
Vila de Gracia, ambdòs al 
Tres Peons, dimecres a 
les 19,15 i divendres a les 

21.00 respectivament, 
l’Obert i el tancat per MC 
de l’Ideal Clavé dissabtes 
a les 10.00 del matí. 

Aquest és el somriure que 
ens quedarà a tots algún 
dia, quan aconseguim els 
éxits esportius de 
l’incombustible            
Capellades. GM’s, MI’s, 
MF’s… Ell pot amb tots. 

¡¡¡Sort a tots al     
torneig d’escacs 

base més esperat 
de la temporada!!! 



Comença el joc. Hi haurà classificacions per trams i el primer, segon i tercer  de ca-
da tram tindràn premis especials a final de curs. La manera de participar és enviar 
un correu electrònic a la direcció butlleti@peonaipeo.com amb l’assumpte         
solucions, on haureu d’haver respòs correctament totes les activitats propostes. 
Problemes i preguntes. Si no hi ha totes les solucions no puntuarà. El primer en 
enviar-ho puntuarà 10 punts, el segon 9 i així fins que el desé sumi un punt. La clas-
sificació s’actualitzarà cada mes per a que podeu seguir l‘evolució. 

PASSATEMPS 

¿QUANTES POSICIONS POSSIBLES EXISTEIXEN DESPRÉS DEL SEGON MOVIMENT DE LES BLANQUES? 

CLASSIFICACIÓ : 

TRAM < 1850 

1. 

2. 

3. 

TRAM < 2000 

1. 

2. 

3. 

TRAM < 2150 

1. 

2. 

3. 

GENERAL : 

1 . 

2. 

3. 
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1. Mat en 3 de blanques. 2. White move and win. 3. White move and win. 

4. White move and draw. 5. Mat en 2 de blanques. 

“No s’hi val utilizar 

mòduls d’anàlisi per 
a trobar les solucions, 
no podem controlar-
ho, però creiem en la 
decència i esperem 
que ningú faci     

trampes”. 

6. Mat en 2 de blanques. 7. Mat en 2 de blanques. 

RECORDEU QUE PER A OPTAR ALS PUNTS PELS PREMIS, S’HA DE RESPONDRE CORRECTAMENT TOTS ELS PROBLEMES, MÉS LA PREGUNTA 
D’AQUESTA MATEIXA PÀGINA, MÉS LA PREGUNTA QUE APAREIX A LA PORTADA. 
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RACÓ LITERARI 

DEL AMADO AJEDRECISTA Y SU LOCURA: 

Escucha amigo un secreto, 
¿No es el ajedrez, 
el juego más perfecto? 
 
¿No es la vida misma?, 
jugadores emblemáticos, 
héroes con carisma, 
creadores de lunáticos? 
 
¿No son el negro y el     
blanco, 
acaso, en lo que siempre 
estás pensando? 
 
¿Es tu fuente de              
inspiración, 
es tu suerte y tu ilusión? 
 
Yo lo sé, en las noches de 
verano, 
para hacer un jaque mate, 
durmiendo alargas la      
mano, 
¡Menudo disparate! 
 
Yo lo sé, es tu último      
delirio, 
un mundo de tu dominio, 
lo leo en tu mente de     

vidrio. 
 
¿No te fundes acaso con el 
tablero?, 
estás en lo profundo del 
torbellino, 
serás su eterno compañero, 
te ganó con ese dorado 
anillo. 
 
El anillo de la codicia y del 
placer, 
pero yo te digo: 
¡Es necesario que vuelvas a 
nacer! 
 
Renace ahora y aléjate algo 
del vicio, 
pues el verdadero goce, 
se consigue solo porque 
existe sacrificio. 
 
Y de esto sabes tu más que 
el poeta, 
¿No es acaso la jugada de 
mayor grandeza, 
en la que sacrificas más de 
una pieza? 
 

Así que amado sabio, 
sea ese tu nuevo camino, 
búscate un fatigar diario, 
y no le des tanto al vino, 
así llegará tu crepúsculo 
divino. 
 
Si no existiera el agua, el 
vino hubiera hecho de la 
última cena, una cual-
quiera. 

 

Jorge López Sanz. 



¡A Telègraf s’hi estava 
bé! 

No m’he enterat ben bé 
de què ha passat, però sé 
que canviem la seu del 
club. Els meus dubtes 
són: ¿tindrem taula de 
ping pong i/o veïnes    
maques de percussió o     
teatre? 

Anònim. 

 

 

¿Per a quan un Open 
Pip? 

No tinc cap dubte que 
serà una feinada, però 
personalment 
m’agradaria poder jugar 
un Open al nostre club. 
Sé que a les vacances de 
Nadal no hi ha massa 
oferta i ens podríem  
quedar amb el mercat. 
¿Ningú hi ha pensat? 

Anònim. 

 

Felicitacions 

Només volia donar 
l’enhorabona a tot 
l’equip de producció del 
butlletí, i esperar que hi 
hagi un bon futur i que 
tots en poguem gaudir. 

Moltes gràcies i molta 
sort. 

Anònim. 

LA VEU DEL SOCI (CARTES AL DIRECTOR) 

ESPAI PER A 

ANUNCIANTS . 
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Kaipi 

“FOTO DE 

LA VINYE-

TISTA” 

Sé que, al igual que jo, 
tots en voleu un... 

ESPAI PER A 

ANUNCIANTS . 



És difícil trobar una persona tant riallera i simpática com l’Aina Delgado Morell. 
Hi ha persones que desprenen energía positiva, ella n’és una. Per això em sap 
greu no haver gaudit de l’entrevista cara a cara amb una tassa de xocolata     
desfeta al davant, ja que segons ella: “la xocolata desfeta sempre ha estat al mig 
de molts moments destacables de la meva vida però amb la calor que fa crec que 
millor hagués estat un granissat de llimona”. Li encanta la música i diu que el 
conservatori, on cursarà el cinqué curs és la seva segona casa. Transmet aquesta 
passió quan parla, i no pot decidir amb quin compositor gaudeix més, si        
Schubert, Chopin o Beethoven. Gràcies als seus múltiples viatges té el nivell  
advanced d’anglès i amics arreu del món. Però té un petit problema, i és que la 
seva curiositat no es satisfà amb poca cosa: “sempre tinc la sensació que destaco 
entre la gent però no entre els bons, no sé si m’explico: és perque crec que enca-
ra que tot m'agrada, res m'atrapa prou”. 

Peona i Peó. 
Web: www.peonaipeo.com 
Direcció: Pl. Salvador Riera 2 

Correu: butlleti@peonaipeo.com 

¿A qui creus que hauríem 
d’entrevistar?, ¡Envia’ns la teva 
opció per a futures entregues! 

BUTLLETÍ 2011-2012 

gent. La gent del             
conservatori és bastant 
diferent de la resta de gent 
que conec; és més oberta 
al que ve de fora... I es pot 
sentir amb els sentits, 
també són sensibles i    
entenen les coses diferent, 
em refereixo a que la   
música només pot viure a 
través nostre, sense músics 
no hi ha música, tú pots 
anar a un museu i mirar un 
quadre... però la música en 
directe és una altra cosa, el 
músic hi posa el que sent i 
la seva pròpia interpretació 
de les coses, sense ell no hi 
hauria música per tant. 

Transmets passió per la 
música quan parles, ¿et 
definiries com a music més 
que escaquísta o qualsevol 
altre cosa? 

M’encanta però crec que 
em falta bastant per arribar 
a ser música, crec que sóc 
una noia en procés de   
decidir què sóc jajaja. La 
música em defineix més 

Dius que el conservatori és 
com la teva segona casa, 
¿En quins aspectes de la 
teva vida o personalitat ha 
influit la música? 

Anar al conservatori crec 
que em va ser positiu a 
nivell organitzatiu, a 
prendre’m la música més 
en serio i tot això..       
Adaptarme a molts        
professors   diferents,    
exigir-me molt més... El 
piano em serveix com a 
porta d'escapement. Vull 
dir que toco cada dia     
perque es la única forma 
d'avançar però també   
perque em va bé per     
relaxar-me i explicar-li   
coses a ningú. 

Es maco fer viure coses que 
estàn mortes. 

¿A què et refereixes? 

No sé, crec que la gent que 
toca algún instrument des 
de fa molt temps o una 
mica en serio, veu la vida 
diferent que la resta de 

que els escacs, clar, però no 
és tot el meu món, hi ha 
moltes més coses… 

Els viatges per exemple. 

Viatjo amb els meus pares, 
però he viatjat sola també, 
cada estiu dels 14 al 16 he 
estat un mes a Victoria 
(Vancouver), Delaware i 
Hawai respectivament. 

Lo millor dels viatges... És 
que estableixes relacions 
molt intenses amb gent 
molt diferent en bastant 
poc temps, hi ha gent de 
tot el món. Amb la familia 
de Delaware (era un lloc 
perdut al mig del camp, el 
que jo dic amèrica profun-
da) m’hi vaig entendre molt 
i encara ens escrivim 
mails... ¡són com els meus 
padrins! 

 

Moltes gràcies i molta sort. 

Gràcies a tu, ha estat una 

estona força divertida. 

L’ENTREVISTA / L’1 A 1 .  

M É S  N O T Í C I E S  A :  
W W W . P E O N A I P E O . C O M  

PRESENTACIÓ DEL PERSONATGE: 

Aina Delgado Morell, nascuda el 2 de maig de 1994, començarà segon de batxi-
llerat enguany (científic), amb una nota mitja de primer de ¡9,8! 

Li encanta viatjar, la música, llegir i navegar entre d’altres, i dubta entre dedicar-
se a la medicina, la física o les ciències del mar un cop acabat l’institut. 

Tot i tenir un bon pal-
marés, com a campio-
na de Barcelona per 
equips en totes les 
edicions en les que ha 
participat, està un pèl 
despenjada i no juga 
gaire: “m’agraden els 
escacs, però no els 
posaría entre les prin-
cipals aficions”. 

“M'encanta el jazz 
però és la meva    
assignatura pendent. 
Al conservatori trobo 
que tot és massa 
clàssic”.  


