
Estem francamanet 
contents i emocionats 
de poder  anunciar 
que Peona i Peó       
organitzarà un Open 
del 27 de  desembre al 
4 de gener a 8 rondes. 
Les rondes               
començaran a les 
16.00 hores, excepte 
la del dia 31, que    
començarà a les 
10.00. El dia 1 de    
gener no hi haurà  
ronda. 

El ritme de joc serà el 
normal d’hora i mitja 

més increment de 
trenta segons per   
cada jugador.  

Bé, podreu trobar la 
totalitat de les bases 
a l’interior.  

On també trobareu 
les bases de l’actiu 
femení que es        
disputarà diumenge 
13 de Novembre. 

¡Així doncs, esperem 
que us animeu a   
participar! 

 

Una cordial salutació. 
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Peona i Peó 

¡NO ET PERDIS! . . . 

 Les bases del 
femení! 

 Les bases de 
l’obert de      
Nadal! 

 L’anàlisi del GM 
Jaime Cuartas! 

 La crònica del 
magistral casino 
+ partida       
comentada de la 
mà de la IM Ana            
Matnadze! 

 FM Víctor Lillo 
ens ensenya una 
magnífica     
partida... 

… I moltes coses més! 

¿QUÈ NO HA POGUT 

PASSAR DURANT LA 

PARTIDA , PER A QUE 

LES BLANQUES FACIN 

MAT EN 3 JUGADES? 
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 que l’esforç es vegi     
recompensat amb una 
més que notable         
participació a l’Obert que 
farem al Nadal. 
 
Amb tot això, esperem 
que us agradi i en        
necessiteu més els      
mesos següents. Estarem 
encantats. 
 
Moltes gràcies i molta 
sort! 

Sense cap mena de   
dubte, aquest tercer  
número del butlletí ha 
estat el més ambiciós i 
difícil que hem fet.     
Primerament volia posar 
a la portada les fotos i 
les notícies de la festa 
catalana, i homenatjar a 
l’equip D com es         
mereixia. Però             
l’espontània irrupció del 
primer, i esperem que 
sigui el primer de molts, 

Obert del Guinardó, ha 
centrat tota la nostra 
atenció. 
Hem volgut oferir un bon 
material d’escacs als   
nostres lectors, un premi 
a qui llegeixi el butlletí, 
doncs el tenir partides          
comentades de Jaime 
Cuartas i Ana Matnadze 
són, per una publicació 
amateur com la nostra, 
paraules majors. Esperem 

 

poc elo fide veuen 
com han de dispu-
tar els punts deci-
sius contra juga-
dors de gran nivell. 

Quina és la solu-
ció? No puc garan-
tir que n’hi hagi 
només una, ni que 
funcioni! Però la 

sabem del cert que no 
tindrien pietat de nosal-
tres! Fins aquí no sembla 
que ens trobem davant 
d’un problema greu. Sim-
plement, el nivell dels 
nens el valorarem segons 
el seu elo català que és 
amb el que juguen els 
campionats escolars i ca-
talans i, per tant, el més 
representatiu per a ells. 
Per altra banda, com és 
amb el que habitualment 
competeixen, ells també 
li donen més importàn-
cia, sobretot de cara als 
aparellaments del campi-
onat de Catalunya o al 
tauler que defensaran en 
la competició per equips. 
D’acord, tot controlat. 

Però la temporada avan-
ça i arriben els campio-
nats d’Espanya. Un bon 
grup de joves jugadors 
amb tota la il·lusió del 
món es disposen a fer-hi 
una gran actuació. Però, 
ai, aquí els aparellaments 

Fem-nos una pregunta: 
quin rival ens sembla més 
assequible, un 2100 cata-
là o un 2000 fide? Alguns 
ho tindreu molt clar, al-
tres pensareu “va, jo gua-
nyo a tothom que se’m 
posi al davant!”. Però 
algú encara estarà dub-
tant: “uf, depèn!”. I és 
que tot i que es calculen 
de maneres semblants, 
els diferents elo’s no són 
sempre equivalents ni 
tots els hi donem la ma-
teixa importància. 

Trobem pocs jugadors 
amb elo’s equilibrats, 
més aviat en la gran ma-
joria de casos hi ha força 
discrepància. Un clar 
exemple són els nens; 
ens en podem refiar quan 
jugant un open ens toca 
un nen amb 1800 fide? 
Doncs jo no us ho reco-
manaria, però ho podeu 
comprovar per vosaltres 
mateixos. De fet, alguns 
dels nostres joves talents 
ronden uns elo’s similars i 

 unificació de criteris no 
sembla mala idea, jugar 
sempre amb el mateix 
elo i que sigui realment 
representatiu del nivell 
que té cada jugador. 
Mentrestant, seguirem 
sense confiar-nos quan 
juguem amb un nen amb 
poc elo fide. I a ells, els 
hi recomanaria que ju-
guessin més opens i que 
valoressin més aquest 
elo, doncs un bon ràn-
quing en un campionat 
d’Espanya d’edats sem-
pre pot ajudar molt! 

 

es fan per elo fide! Bé, no 
pot ser tan greu, en els 
pocs opens que juguen 
també és així i sempre 
donen alguna sorpresa 
contra rivals a priori més 
forts, aquí també ho fa-
ran! Van passant rondes i 
sembla que els pronòstics 
es compleixen, algun en-
surt per aquí, alguna sor-
presa per allà. Però a les 
acaballes del torneig, els 
aparellaments sovint aca-
ben jugant una mala pas-
sada i mentre alguns dels 
rivals directes passen tall i 
s’enfronten a jugadors 
assequibles, els nens amb 

EDITORIAL / MARC LÓPEZ 

ELOCUBRACIONS / CARLA MARÍN BENITO 
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I Actiu Femení d’escacs Mas Guinardó 
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BASES 
 
1. El torneig es disputarà pel sistema Suiss per valoració a 8 rondes al local del club Peona i 
Peó: Casal d’entitats Mas Guinardó (Plaça de Salvador Riera 2, Barcelona). 
 
2. El dia de joc serà el diumenge 13 de Novembre a partir de les 10h.  
 
3. Es disputaran 8 rondes a un ritme de 10’ + 2” d’increment per jugada.  
 
4. Es faran dos grups. Grup A: obert per a totes les fèmines amb fitxa per la Federació Catalana 

d’Escacs. Grup B: per a no federades o menors de 14 anys amb ELO català inferior a 1800. 
Una jugadora sub14 amb ELO inferior a 1800 pot triar el grup on jugar. 
 
5. Drets d’inscripció:  

Grup A:             10€ 

Grup B:           5€ 
Els drets d’inscripció s’abonaran abans de començar la primera ronda. 

 
6. Formes d’inscripció. Fins a l’11 de novembre a les 17h. 

Per correu:   escacs@peonaipeo.com 
Per telèfon o sms:  654.421.987 (De 17 a 22) 
Cal indicar Nom, Cognoms, Club i ELO català/no federada. 

 
7. Premis: 

Grup A: 

 

 
Grup B: 

 

Per als trams es tindrà en compte l’ELO català. 

1a classificada: Trofeu + 100€ 

2a classificada: Trofeu + 75€ 

3a classificada: Trofeu + 50€ 

1a sub 1900: Obsequi 

1a sub 12: Obsequi 

1a classificada: Trofeu + 30€ 

2a classificada: Trofeu + obsequi 

3a classificada: Trofeu + obsequi 
  



PÀGINA 5 Peona i Peó 

 
8. La no assistència a la qualsevol ronda, sense justificació, suposarà la desqualificació del tor-

neig. 
 
9. Desempats: Bucholz -1, Bucholz total, Bucholz mitjà i progressiu (fins les últimes conse-

qüències), en aquest ordre. 
 
10. L’entrega de premis es realitzarà al mateix local de joc un cop finalitzada l’última ronda.  
 
11. Hi haurà servei de bar i es realitzaran unes simultànies a càrrec de la MI Anna Matnadze per 

als acompanyants. 
 
12. Qualsevol punt no previst en aquestes bases es resoldrà aplicant la normativa FIDE per a 

tornejos oberts. 
 
13. Les decisions arbitrals seran inapel·lables. 
 

14. La participació en el torneig implica la total acceptació d’aquestes bases. 

BASES 



 
BASES 

 
1. El torneig és obert a tots els jugadors que tinguin llicència de la Federació Catalana d'Escacs, la 
FEDA o la FIDE, per la qual cosa està homologat per a elo FCE, FEDA i FIDE als dos grups, i per 
a normes de MC al grup A. 
 
2. S’aplicarà el sistema suís basat en valoració, fent servir el programa informàtic Swiss Manager, 
formant dos grups: al grup A estaran els jugadors d’un elo de 2000 Elo Català o superior i al 
grup B estaran els jugadors amb un elo 1999 Elo Català o inferior. 
 
No obstant, qualsevol jugador podrà demanar jugar al grup A quan s’inscrigui, tot i el seu rating 
Elo. En cas de no dir res en el moment d’inscriure’s cada jugador serà inscrit conforme al paràgraf 
anterior.  
 
3. Es jugaran 8 rondes, detallades més avall, 
 
Ronda 1: dimarts 27/12 a les 16:30h. 
Ronda 2: dimecres 28/12 a les 16:30h. 
Ronda 3: dijous 29/12 a les 16:30h. 
Ronda 4: divendres 30/12 a les 16:30h. 
Ronda 5: dissabte 31/12 a les 10:00h. 
Ronda 6: dilluns 2/01 a les 16:30h. 
Ronda 7: dimarts 3/01 a les 16:30h. 
Ronda 8: dimecres 4/01 a les 16:30h. 
 
El local de joc serà la sala d’actes del Casal d’Entitats Mas Guinardó: Plaça de Salvador Riera 2, 
Horta-Guinardó, 08041-Barcelona 
 
La sala d’anàlisi serà el bar del Casal d’Entitats Mas Guinardó. 
 
 Hi ha climatització a la sala de joc. 
 
4. El control de temps serà pels dos grups de 90 minuts a finish més 30 segons d’increment 
per jugada feta.  
 
Als dos grups s’hauran d’apuntar sempre les jugades i no es podrà reclamar taules per especulació 
de temps, (Articles 8.4 i 10 de les Lleis dels Escacs). 
 
 

I OPEN INTERNACIONAL DE NADAL DEL GUINARDÓ 
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5. Els drets d'inscripció seran: 
 

 
 

 
 

Hi haurà un descompte de 3 € si es fa l’ingrés de la inscripció al compte de la Caixa d’Enginy-
d’Enginyers 3025-0011-71-1400022687 abans del dissabte 10 de desembre indicant obligatòri-
ament nom i cognoms del/s jugador/s. 
 
6. Les inscripcions es poden fer fins el dilluns 26/12/2011 a les 22:00 hores, moment que 
es tancarà la inscripció, per correu electrònic a: 
 
obertnadal@peonaipeo.com, o directament a la web del nostre club, www.peonaipeo.com 
 
També us podeu inscriure als telèfons: 
 
619492436 - Guillem Subirachs  
650710780 - Marc López Forn 
617378124 -  Francesc Serra 
 
Si ho feu via e-mail o via web, la inscripció no es considerarà formalitzada fins que no rebeu un 
correu electrònic de confirmació.  
 
Podran inscriure’s jugadors a la segona ronda del torneig començant amb 0 punts.  
 
El límit d’inscrits és de 200 jugadors entre els dos grups. L’organització es reserva el dret 
d’admissió. 
 
A la pàgina web del club: www.peonaipeo.com es publicaran els emparellaments i les                
classificacions.  

GRUP A DRETS D’INCRIPCIÓ 

Quota d’inscripció 25,00.-€ 

Jugadors sots-18 i + 65 anys 22,00.-€ 

Jugadors Peona i Peó 22,00.-€ 

GRUP B DRETS D’INCRIPCIÓ 

Quota d’inscripció 25,00.-€ 

Jugadors sots-18 i + 65 anys 22,00.-€ 

Jugadors Peona i Peó 22,00.-€ 

BASES 

mailto:obertnadal@peonaipeo.com
http://www.peonaipeo.com


 
7. Seran eliminats del torneig els jugadors que no es presentin sense causa justificada a una sola 
ronda. Els descansos sol·licitats pels jugadors es puntuaran amb 0 punts, podent-ne demanar un 
màxim de dos (el tercer descans suposarà la retirada del torneig). Per establir la classifi-
cació final, els empats a punts es resoldran fent servir els següents desempats amb l’Ajust Fide:  
 
Bucholz brasiler (o tall de Bucholz-1) 
Bucholz mitjà 
Bucholz total 
 
Un cop acabada la darrera ronda del torneig se sortejarà l’ordre dels tres primers desempats. 
En cas de persistir l’empat s’aplicarà l’Acumulatiu fins les darreres conseqüències, el número de 
partides guanyades i el sorteig per aquest ordre. 
 
 
8. Els Comitè Organitzador del Torneig el composen els Srs. Marc López i Forn i Francesc Serra i 
Fontova, essent-ne el Director del Torneig el Sr. Guillem Subirachs Mancebo. 
 
L’àrbitre principal serà el Sr. Frederic Corrigüelas i Armillas. 
 
Les seves decisions seran inapel·lables. 
 
9. Hi haurà un imprès oficial de reclamació a disposició dels jugadors, jugadores i per l’organitz-
ació que s’enviarà a la FCE un cop acabat el torneig. 
 
 

10. Hi haurà un total de 1.240 € en premis repartits de la següent manera: 
 

GRUP A 
 

 
 
 

 

Campió 300,00.-€ + Trofeu Campió 

Sots-campió 175,00.-€ 

Tercer Classificat 120,00.-€ 

Quart Classificat 75,00.-€ 

Cinquè Classificat 60,00.-€ 

I OPEN INTERNACIONAL DE NADAL DEL GUINARDÓ 
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GRUP B 
 

 
 
És obligatòria l’assistència dels jugadors premiats a l’entrega de premis per recollir el que hagin 
guanyat.  
 
Els premis no es reparteixen ni s’acumulen entre els empatats a punts. No es pot acumular un pre-
mi de la classificació general i un de tram.  
 
Si a un jugador n’hi corresponen dos incompatibles, la direcció del torneig li assignarà el de més 
valor econòmic. Per determinar els premis dels trams es farà servir l’elo Català.  
 
11. Els temps per declarar perduda una partida per incompareixença serà de mitja hora (30’) 
des de l’hora oficial d’inici del torneig. 
 
12. El lliurament de premis es farà a la Sala d’Actes del Casal d’Entitats Mas Guinardó un cop aca-
bada la darrera ronda, el dia 4/01/12. 
 
13. Està prohibit fumar a la sala de joc, així com fer ús de telèfons mòbils, 
aplicant-se la normativa FIDE respecte a aquesta situació. 
 
14. Qualsevol punt no previst en aquestes bases es resoldrà aplicant la normativa de la FIDE, FE-
DA, FCE. La participació al torneig suposa l'acceptació d'aquestes normes. 
 
15. L'organització es reserva el dret d'anul·lar una inscripció. 
 
16. El torneig quedarà suspès quan motius de força major impedissin el seu desenvolupament o si 
no s'inscriuen el nombre mínim de 50 jugadors. En aquests casos, la responsabilitat de l'organitza-
ció es limitarà a la devolució dels drets cobrats. 

 

Campió 150,00.-€ + Trofeu Campió 

Sots-campió 100,00.-€ 

Tercer Classificat 80,00.-€ 

Quart Classificat 60,00.-€ 

Cinquè Classificat 50,00.-€ 

    

Tram sots – 1.850 Elo Català   

Primer del Tram 45,00.-€ 

Segon del Tram 25,00.-€ 



Tres propostes          
competitives marcaran 
l'activitat durant les   
properes setmanes. La 
primera d'elles és la final 
de Catalunya d'equips 
d'edats que s'estarà   
jugant a Vila-Seca en el 
moment que s'estigui 
tancant aquest butlletí. 
El club té grans            
esperances dipositades 
en quatre de les cinc  
categories. Així que    
esperem que en el     
proper butlletí us podem 
explicar que el           
campionat ha estat un 
èxit des de tots els punts 
de vista. Aquest torneig 
marcarà, en certa       
manera, el punt de     
partida de la temporada 
escolar. En el cas de   
Barcelona el torneig del 
CEEB començarà el 25 de 
Novembre.   
 

Les altres dues            
competicions es jugaran 
per primera vegada “a 
casa”. El 13 de Novembre 
es disputarà el “I Torneig 
Femení Mas Guinardó”. 
Es tracta d'un torneig  
actiu amb llarga tradició 
dins els escacs catalans i 
que aquest any, per    
primera vegada,           
organitzarà el nostre 
club. Es preveu que les 
millors jugadores de    
terres catalanes, així com 
les futures campiones, 
mostrin les seves grans 
qualitats en un torneig 
que serà molt intens i 
d'una lluita per la victòria 
final sense treva. 
El darrer punt d'interès el 
tindrem durant les      
vacances de Nadal. Del 
27 de desembre al 4 de 
gener es celebrarà el         
I Open Internacional de 
Nadal del Guinardó 2011. 

Serà un torneig per     
sistema suís a 8 rondes 
del qual en podeu trobar 
tota la informació a la 
web. Us animem a que us 
hi apunteu doncs serà un 
gran torneig, un fet  
històric dins el nostre 
club i el barri, i una bona 
oportunitat d'afinar el joc 
de cara el torneig per 
equips. Hi ha molta feina 
i tots aquells que voleu 
col·laborar en               
l'organització sereu molt 
ben rebuts. Us en        
seguirem informant en 
properes edicions del 
butlletí. 

 

La Junta. 

Fementido: Dicho de una 
cosa: Engañosa, falsa. 

Ejemplo:  Esta posición , a 
priori favorable al blanco, 
es en realidad muy      
fementida, ¡Hay muchos 
trucos para el negro! 

Longanimidad: Grandeza 
y constancia de ánimo 
ante las adversidades. 

Ejemplo: Aún con calidad 
de menos, mantuvo su 
longanimidad y sacó un 
buen resultado. 

Patarata: Cosa ridícula y 
despreciable. 

Ejemplo: ¡Aperturas 
cómo ésta son auténticas    
pataratas!. 

L’ALTA ESFERA :  LA JUNTA 

INTERÉS GENERAL / VOCABULARIO 

“Horari d’atenció 
al soci: 

Dimarts i dijous 
de 19.00 a 

20.00. 
Dimecres de 18.00 

a 20.00 hores. 
Despatx 3, 3ª 

planta”. 
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“Con frecuencia se   
puede confundir la 
longanimidad con la 
insensatez”. 



GRAN CANTERA 
DE PEONA I PEÓ, 
I AIXÒ QUE NO HI 

EREN TOTS 
DONCS ALGUNS 
VAN HAVER DE 
MARXAR ABANS 

DEL DINAR! 
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ÉXITS ESPORTIUS 
DE GABRIEL 

BEASKOA: 1ER DE 
TRAM FINS 1849. 
ROGER CERVELLÓ 

QUART DEL 
MATEIX TRAM.I 

COM NO, 
MARC 

CAPELLADES, EL 
NOSTRE FLAMANT 

MESTRE FIDE, 
1ER DEL TRAM 

FINS 2299. 

LA FESTA CATALANA 

L’equip D fa una temporada excel·lent i puja a recollir els premis de: Campió 
de 2a provincial a la festa catalana i de sots-campió del Catalunya per 

equips de la mateixa categoria. 

Però qui més necessitava un premi, potser, era l’equip B després del… dubtós 
torneig que feu a la festa. ¡I sí!, ¡Toma premi de consolació! 



 

LLUITEU FINS AL FINAL! 

EL CONSELL DEL MESTRE / FREDERIC CORRIGÜELAS 

“NO ES TRACTA 
D’ARROSSEGAR-SE  
AMB 20 PECES DE  
MENYS, SINÓ DE  
LLUITAR  MENTRE  

HI HAGI UNA 
LLEUGERA 

ESPERANÇA” 
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 Moltes vegades estem 
en posicions tan inferi-
ors que juguem pen-
sant més en quan 
abandonarem que en 
buscar una solució. 

És evident que molts 
cops la partida està 
perduda i, per molt 
que ens hi esforcem, 
no hi ha res a fer. Però 
hi ha vegades en què 
facilitem les coses al 
contrincant perquè 
hem deixat de lluitar. 

Aquest és l’error que 
no hem de cometre. 

Els escacs no són una 
ciència exacta, perquè 
intervé l’element més 
inexacte de l’univers: 
l’ésser humà.  

Per molt guanyada 
que estigui una posi-
ció, qualsevol pot tenir 
una badada i engegar-
ho tot a fer punyetes, i 

això ho hem de tenir 
en compte quan llui-
tem una posició per-
duda: que el nostre 
contrincant és un és-
ser humà. Per molts 
2200 que sigui, per 
molt MC, o MI, o fins i 
tot GM, no és res més 
que un ésser humà. 

Això no vol dir que 
hem d’arrossegar-nos 
amb moltes peces de 
menys fins que ens 
facin mat, aquest con-
sell no és això. Vol dir 
que no hem de donar 
la partida per perduda 
abans d’hora. 

I hem de mirar bé les 
nostres peces, quines 
virtuts tenen, quin 
profit en podem treu-
re, i quina feblesa té el 
rival. 

Per exemple, tenim 
una torre activa, i el 

rival té la vuitena fila 
desprotegida, podem 
buscar temes basats 
en el mat del passadís. 
O un final perdut on 
només tenim rei i tor-
re, i busquem temes 
d’ofegat entregant-la 
en el moment oportú. 

A continuació, us en-
senyaré una partida 
pròpia, en la que us 
mostraré com lluito 
una partida clarament 
inferior buscant les 
virtuts de les meves 
humils peces i trobant 
un punt feble a la dis-
posició del meu adver-
sari: 

A les següents pàgi-
nes us espera la    
partida que il·lustra 
el consell que us he 
donat, sobre la lluita 
intensa fins al final, 
espero que quedi clar 
el que he volgut    
explicar: 

L’ESCOLA 

Segueix el quadre d’hores i grups d’alumnes. Moltes gràcies. 

HORARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS 

18:00 - 20:00 Joves nivell avançat Nens nivell base Nens nivell mig Nens nivell inicial-mig 

18:00 - 20:00 Adults nivell avançat Nens nivell mig Nens nivell avançat Nens nivell mig 

18:00 - 20:00  Nens nivell èlit Nens nivell èlit Nens nivell mig 

20:00 - 22:00 Adults nivell èlit  Adults nivell avançat Adults nivell avançat 



LA PARTIDA COMENTADA 

Després 
d'aquesta 

partida, només 
et puc dir una 
cosa: Lluita 

fins al final, la 
psicología és 

molt important! 
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imprecisió, l’alfil, el 
cavall i la torre no 

podran sortir.   

14. Ae2 f6  

única, ja que si 14. … e6 
15. Thd1 i perdo l’alfil 
de d7. No el puc     

1. e4 c5 2. Cf3 d6         
3. d4 cxd4 4. Cxd4 Cf6 
5. Cc3 Cc6 6. Ag5 Ad7 
7. Dd2 Tc8 8. f4  

Aquesta variant jo no 
me la sabia. Està clar 
que el meu rival s’havia 
preparat molt bé, i ha-
via triat la variant més 
forta contra l’obertura 
que jugo.  

Garcia Playa, D (2031) – Corrigüelas, F. (2114) 

8… Cxd4 9. Dxd4 Da5 
10. e5 dxe5 11. fxe5 
Dc5  

12. O-O-O Dxd4         
13. Txd4 Cg8??  

Tothom sap que les 
peces no han de tornar 

a casa a l’obertura. Tc5 

era la jugada que 

s’havia de fer aquí. Per 
culpa d’aquesta gran 

apartar per el mat a 
vuitena.               

15. Thd1 

Aquest és un dels mo-
ments on qualsevol 
tiraria la partida. Sen-
se desenvolupament, 
amb el rei exposat a 
atacs, el contrincant 
amb una activitat to-
tal… És una partida per 
perdre-la contundent-
ment. Però aquí entra 
en joc el consell d’a-
vui. Hem de trobar 
virtuts a la nostra posi-
ció. Tenim una colum-
na semi-oberta domi-
nada per la torre de 
c8. Podem incremen-
tar l’atac sobre l’enroc 
enemic amb les po-
ques peces que tenim 
actives. Per tant, la 
jugada és Af5. Oi que 

només tenim dues 
peces actives? Doncs 
que estiguin el màxim 
d’actives possible.  

 

16. g4 Ae6 17. Ab5+ 
Rf7 18. Td8 Txd8 19. 
Txd8  

Aquí amenaça mat, cal 
evitar-lo.  

19… g6 20. Af4 

Un altre dels moments 
decisius. Què tenim? 
Activitat de peces? No. 
Rei ben protegit? No. 
Què ens queda? Tenir 
material. Per tant, per 
molt malament que 
ens vagin les coses, 
alguna cosa tenim. El 
que hem de fer és 
treure el màxim profit 
d’aquesta mínima cosa 
que tenim. 

20… Axg4 

Psicològicament ha de 
ser molt dur pel rival 
portar 20 jugades cla-
vant-te una pallissa i 
que l’espectador vegi 
que tens peó de més. 
Està clar que estic  
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LA PARTIDA / CONTINUACIÓ 

“SI 
AFRONTEM 

ELS NOSTRES 
PROBLEMES 

AMB 
VOLUNTAT  DE 

LLUITAR  I 
CONTINUAR  
ENDAVANT, 

ACABEM 
SUPERANT-

NOS A 
NOSALTRES 
MATEIXOS”.  
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perdut, però al nostre 
cervell li hem d’enviar 
pensaments positius 
perquè trobi una solu-
ció als nostres proble-
mes. 

21. Ac4+ Rg7  

22. Tb8 Af3  

23. Ad5 Axd5  

24. Cxd5 

Un altre moment im-
portant. Ments negati-
ves pensarien que 
hem perdut una de les 
peces que més treba-
llaven. Una ment que 

lluita fins al final pensa 
que hem aconseguit 
desempallegar-nos de 
l’alfil de caselles blan-
ques de l’enemic, per 
tant, ara les caselles 
blanques són molt 
més segures, per tant 
el nostre rei pot cami-
nar-hi més tranquil. I, 
respecte l’alfil i cavall 
que estan a casa, es-
tan defensant el peó 
d’e7, deixant el flanc 
de rei molt ben prote-
git. Per tant, són dues 
peces que estan el 
màxim de feina que 
poden, tot i les seves 

limitacions. 

24… g5 25. Ae3 

I aquí el moment deci-
siu. Moment per do-
nar virtuts a la nostra 
immòbil torre d’h8 i de 
trobar una feblesa del 
rival. Hem de crear un 
peó passat! Tenim peó 
de més en aquest 
flanc, i la torre pot aju-
dar als peons de g i h a 
pujar. Per tant, el nos-
tre rival ha de tenir 
clar que anem per la 
victòria, aprofitant 
aquesta mancança que 
té al flanc de rei. 

25… g4  

26. Cf4 Rf7  

27. e6+ Rg7  

28. Ch5+ Rg6  

29. Cf4+ Rg7  

30. Ch5+ Rg6   

½ - ½ 

Espantat per la força 
dels meus peons i la 
incansable voluntat de 
les meves peces, el 
meu rival repeteix juga-
des i fem taules. La tor-
re d’h8 és una peça 
que intimida des de la 
seva modesta posició 

inicial. L’alfil i el cavall 
sostenen la posició des 
de casa, i el rival no vol 
canviar-los, perquè fa 
llàstima canviar una 
peça activa per una 
altra de passiva. Els 

peons de g i h ja es ve-
uen coronant. 

 
Qualsevol que miri la 
posició, veurà que fent 
Txb7 i pujant el peó de 
c el blanc guanya sense 
despentinar-se. La in-
cansable lluita del ne-
gre per mantenir la 
partida viva ha provo-
cat que el rival no veiés 
aquesta cosa tan evi-
dent. 

 
I a la vida passa exacta-
ment el mateix. Si 
afrontem els nostres 
problemes amb volun-
tat de lluitar i continuar 
endavant, acabem su-
perant-nos a nosaltres 
mateixos i esquivant 
els obstacles sense do-
nar-nos compte. Sem-
pre que us veieu en 
situacions adverses, 
busqueu virtuts al vos-
tre favor i punts febles 
a les vostres adversi-
tats. 
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TORNEIGS FINALITZATS 

CATALUNYA D 'EDATS PER EQUIPS .  

“A LES SEGÜENTS 
PÀGINES PODREU 
GAUDIR DE TOT 
UN SEGUIT DE 
CRÒNIQUES I 

PARTIDES 
COMENTADES 

DELS DIFERENTS 
TORNEIGS”. 
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TORNEIGS .  

Open de Martorell:     
Mario Suárez al B i      
Paulino Aquilera al C   
defensen els colors del 
club. 

Open de Cerdanyola: 
Important representació 
peona i peonil en els tres 
grups. A destacar l’inici 
de Carlos Martínez   
guanyant les dues        
primeres partides, i     
perdent de manera   
comprensible la tercera 

davant un Mestre Català. 
Jaume Lladós amb 2,5 al 
grup B. 

Vila de Gràcia:              
Fins a vuit jugadors del 
club. Laura Boulan    
arrassa a les tres          
primeres rondes          
desfent-se d’un MC i un 
MF. 

Francesc Pujol:               
Els peons que el juguem, 
fem el que podem. 

Ideal Clavé: Estrambòtic 
començament de torneig, 
on a la ronda 3, el primer 
del rànking és el que   
partia a la disetena      
posició. Els 16 primers 
per ELO s’han deixat 
punts pel camí. 

Territorial:                  
Marc Capellades a l’A i 
Adrià de Blois al B, únics 
representant del club. 

 

Del dissabte 29 al dilluns 
31 d'octubre se celebra a 
l'Hotel Palas Pineda 
(Salou-Vilaseca) el Cam-
pionat d'edats per equips 
de Catalunya. 
 
Enguany portem sis 
equips a la final: un sub-8, 

un sub-10, tres sub-12 i, 
finalment, un sub-14. 
Queda clar que tenim 
bona pedrera! 
 
D'acord amb els 
rànquings inicials, a totes 
aquestes categories    
tenim bones opcions per 

L’Equip D arrassa allà on va (Pau Jover, Gabriel Beaskoa, Roger Cervelló i Lluc Sagristà). 

estar al podi. Molts 
ànims i sort per als     
nostre joves jugadors!  

 

Més notícies al pròxim 
número! 



 

 3 Mestres FIDE i 10 
Mestres Catalans. I  
després, una sèrie    
d’incondicionals que 
mai fallen a la cita,   
jugadors forts,          
curtits en mil batalles 
que lluiten tots i cada 
un dels punts fins arri-
bar als 115 inscrits.  

Ja en l’àmbit esportiu, 
destaquem els migs 
punts cedits per els 
Mestres FIDE Alfred 
Rosich i Marc             
Capellades davant    
rivals teòricament  bas-
tant més fluixos a la 

Per a nosaltres, ara que 
estem engegant el    
Primer Obert del      
Guinardó, els Opens 
que organitza el Tres 
peons són una           
autèntica referència, 
doncs no se’ns acut cap 
club amb una activitat i 
oferta de torneigs  
comparables. Tant de-
bò, el nostre torneig 
evolucioni amb els anys 
a quelcom   similar a 
aquests, doncs els car-
tells són espectaculars, 
en el cas del Francesc 
Pujol hi ha 4 Mestres                   
Internacionals,              

ronda 2. Varies        
sorpreses a la ronda 3: 
Adrià Martorell va  
aconseguir taules      
davant Muñoz Pantoja 
al taulell 1. Al tercer 
taulell, Lecha González 
entaula també amb 
l’MI Asís, i una mica 
més abaix, Catarineu 
Navines doblegava a 
l’MC Ezequiel Sánchez. 
A la quarta ronda, la 
taula sis era l’única on 
es trencaven, per la 
part de dalt, els       
pronòstics amb unes 
taules de Roca Días 
davant el FM Picañol 

MEMORIAL FRANCESC PUJOL / LÓPEZ FORN 

CLASSIFICACIÓ 
PROVISIONAL A LA 

RONDA 4: 
 
IM ORELVIS PÉREZ 4PTS 
IM JORGE GONZÁLEZ 4 
CM JULIO HERNANDO 4 
FM MARC CAPELLADES 3,5 
IM H IPÓLIT ASÍS 3,5 
JESÚS N ICOLÁS LECHA 3,5 
IM M IGUEL MUÑOZ 3,5 
CM JOSUÉ EXPÓSITO 3 
CM ALEJANDRO BARBERO 3 
CM JUAN DOMÍNGUEZ 3 
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1. e4—c5 2. Nf3—Nc6, 
3. d4—cxd4 4. Nxd4—
Nf6, (Vaig escollir  
aquesta línea seguint un 
consell del GM. Jaime 
Cuartas, qui en el Per 
Equips d’aquest any, i 
coneixent la meva      
debilitat per a6 i el    
conseqüent patiment 
després que em fessin 
c4, em va dir que provés 
Nf6. El problema és que 
pràcticament no l’havia 
provat fins ara, i no em 
sabia les línees ni les 
idees, amb lo qual a les 
jugades següents vaig        
consumir un temps i un 
esforç increïbles, que 

més temps), 7. Bg5—a6  

8. Na3—b5 (Són jugades 
normals aquestes, la lí-
nea principal de la       
Sveshnikov),   9. Nd5—
Be7 10. Bxf6—Bxf6, 11. 
c3—Bg5 (Hi ha la línea 
de portar el cavall direc-
tament a e7 i deixar que 
el blanc pugui canviar el 
seu   cavall de d5 per 
l’alfil d’f6 doblant-li els 
peons al negre, és una 
variant molt més dinàmi-
ca i agressiva. Les idees 
generals pel negre és 
acabar fent d5, jugar 
amb les columnes g i c, i   
procurar crear      compli-
cacions amb dama a5 i 

acabarien per passar fac-
tura) 5. Nc3—e5  (Em  
sonava que aquesta es 
podia jugar, i un pla sen-
zill com d6 i deixar la   
diagonal blanca per l’alfil 
no deuria ser dolent,   
però m’apunto e6 per la         
següent), 6. Ndb5—d6 
(Deia que m’apuntava e6 
per la següent, perquè 
contra cavall b5, existeix 
una línea més d’acord al 
joc que m’agrada que és 
Alfil b4. Amb e5 fet no 
val, ja que l’escac amb 
cavall a d6 i el posterior 
cavall f5 són massa dures 
pel negre, amb tot això, 
anava consumint temps i 

Muñoz Pantoja (2554) — López Forn (2175) 

(O la importància de saber la teoria) 5 d’octubre de 2011. 

(La Sveshnikov és una variant crítica de la Siciliana, que si no es domina i no es saben 
els plans, el negre pot perdre en poques jugades. És exactament el que em va passar, 

cosa que reforça el consell del Mestre del mes passat: el d’assistir més a classe!) 

Per als jugadors      
agressius i que contro-
len bé els seus nervis, es 
recomana seguir amb 
11...Ne7 



FES-NOS ARRIBAR LES TEVÉS CRÒNIQUES DE TORNEIG A: BUTLLETI@PEONAIPEO.COM 
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avançaments de   peons 
si el blanc decideix enro-
car-se llarg, si       s’en-
roca curt, el fet de tenir 
la columna g oberta pot 
ajudar a l’atac),             
12. Nc2—0-0 13. a4—
Rb8 (Aquí cometo la pri-
mera imprecisió per no 
dir   error. La variant 
principal i que està més 
de moda és bxa4 i quan 
prengui amb la torre el 
peó, el negre haurà de 

Moment en el que el 
negre, confós, es pensa 
que cavall per d3 és   
bona. Quan el blanc fa 
b4, s’ha d’abandonar. 

jugar a5, d’on resulta 
una posició molt més 
sana que la que va seguir 
a la partida),  14. axb5—
axb5 (El peó de b serà la 
ruïna pel   negre),         
15. Bd3—Be6  16. 0-0—
Bxd5 17. exd5—Ne7 
(Fins aquí ens hem dedi-
cat a fer jugades nor-
mals, cert que el negre 
podria pensar que millo-
ra una mica la posició 

quan el blanc  podria 
haver jugat cavall c e3 i 
mantenir la pressió so-
bre d5, però ara       en-
tendrem un dels motius 
de la línea principal bxa4 
i a5), 18. Nb4—Qd7 (El 
cavall a b4 passa a ser 
amo i senyor del flanc de 
dama, el negre, apurat 
de temps i amb el cervell 
sobrecarregat per l’esf-
orç que suposa el “jugar 
en serio” sense saber la   
teoria, comet errors de 
càlcul i veu fantasmes. 
Qb6 és millor que Qd7 i 
permet aguantar bastant 
bé),  

19. Ra5—Rb7 (Un altre 
error, produït per la por 
a que si el blanc aconse-
gueix doblar torres a la 
columna a, l’entrada a 
setena li seria massa fà-
cil. Veurem després que 
era millor jugar amb tor-
re b6), 20. Qe2—Rfb8 
21. Na6—Qd8 

Posició clau, la línea més 
acceptada avui en dia és 
13… bxa4, 14. Rxa4—a5. 

(Comprovem el que dè-
iem, si la torre hagués 
estat a b6, el salt de ca-
vall no seria tant dur i el 
negre podria haver se-
guit jugant més o     
menys bé, sí que tenint 
una posició molt tanca-
da, i hipotecat pel peó 

18. Nb4... El negre té l 
’alternativa de provar 
“sort” amb f5, o jugar 
més sòlid amb Qb6. 

25. Bd3, (El negre, en un 
profund error de càlcul, 
creu que Cavall per d5 
pot “arreglar” la posició) 

de b5, però sense cap 
mena de dubte, seria 
una posició millor que 
l’obtinguda durant la 
partida),  

22. Rxb5—Rxb5                   
23. Bxb5—Rb7              
24. Nb4—Qa5               
25. Bd3—Nxd5 (El negre 
es comença a fer          
esperances, pensant que 
el blanc potser entrarà 
per h7 i dins del que cap, 
recuperar una mica la 
posició pel flanc de dama 
acosta de perdre el peó 
d’h), 26. Qe4—Nxb4 (Els 
errors de càlcul, o la po-

ca profunditat del mateix 
càlcul, fa que el negre 
pensi que l’entrega de la 
torre de b7 és bona, 
doncs el mat està parat i 
el cavall menjarà l’alfil de 
d3 i deixant la posició 
bastant millorada i inclús 
millor), 27. Qxb7—Nxd3 
28. b4 (“Mi gozo en un 
pozo”, l’obtenció de la 
columna a per la torre 
blanca és inevitable, i el 
mat o l’entrega de dama, 
també. Així que després 
de b4, el negre ha        
d’abandonar, cert és que 
potser hauria d’haver 
abandonat molt abans). 
1-0. 



 

 Ideal, ideal. Res         
defineix millor a aquest 
torneig la veritat. Cada 
matí de dissabte saps 
que gaudiràs d’un    
ambient distés i      
agradable, gràcies a 
tots els claveros que et 
fan sentir com a casa. A 
més a més, els jocs   
paral·lels al torneig, 
com el joc de la casella, 
aconsegueix que el  
participant a l’Obert 
s’impliqui més, i es fixi 
d’aquesta manera en 
partides que d’una al-
tra manera, no s’hi   
fixaria, i s’agraeix el fet 
de que et facin estar 
pendents de què faran 
els altres  taulells. Els                 
organitzadors         
aconsegueixen crear un 
vincle d’aquesta       
manera entre el       
participant i l’Obert, 
que a mi personalment, 
m’agrada molt. Suposo 
que és inherent a la 
condició humana fer 
classificacions, veure 
com es poden millorar, 
el saber que no tot   
depèn d’un mateix 
també té la seva gràcia. 
A més a més pots    
gaudir també d’unes 

més que excel·lents 
cròniques de la mà   
d’Alejandro Darias.  I 
els ecos de les quinieles 
clandestines es deixen 
sentir per la sala de joc. 

L’única nota negativa, 
si és que es pot        
considerar nota        
negativa, és que tard o 
d’hora, al ser només 64 
inscrits, et tocarà jugar 
amb algun amic a qui 
preferiries evitar.   
També és difícil de 
compaginar amb la  
disputa d’un altre 
il·lustre torneig com és 
el Vila de Gràcia. 

S’ha de mencionar que 
es poden veure        
partides de qualitat, al 
tancat per MC que   
s’organitza                
conjuntament amb  
l’Obert.  

Com a curiositat, dir 
que aquesta edició ha 
començat sent de     
bojos, ja que a la       
segona ronda, ens    
havíem de remuntar al 
desè lloc del rànking 
inicial  de l’Obert per 
trobar a algú que      
hagués aconseguit els 
dos primers punts.  

Personalment no havia 
vist mai, en la meva 
(cert que encara és  
curta) trajectòria com 
a escaquista, quelcom 
similar. 

Entre els participants a 
l’Obert, cal destacar la         
presència del Mestre 
Fide Alfred Rosich, del 
també Mestre Fide   
López Agustench i del 
guanyador de l’Obert 
de La Lira 2011,          
Francisco Javier       
Ramón Serrano, cosa 
curiosa és que el   
Mestre Internacional 
Miguel Muñoz        
Pantoja, qui demanà 
dos byes per les tres 
primeres rondes.  

No l’havia jugat mai 
aquest torneig, però 
no dubto en repetir-lo 
els propers anys. 

Abans de començar la 
cinquena ronda, el  
líder en solitari del  
torneig és Felipe      
Calderón, que partia 
des de la vint-i-vuitena 
posició del rànking  
inicial. 

IDEAL D ’EN CLAVÉ / LÓPEZ FORN 

CLASSIFICACIÓ 
PROVISIONAL A LA 

RONDA 5: 
 

FELIPE CALDERÓN 4,5 
MARC LÓPEZ FORN 4 

ALFRED ROSICH 4 
EDUARDO LOPEZ 4 

Fº JAVIER SERRANO 4 
CESAR SÁNCHEZ 4 

XAVIER  ALFONSO 3,5 
FEDE CATARINEU 3,5 

SERGI IBAÑEZ 3,5 
HELENA CASSET 3,5 
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Arroyo Izquiano (2554) — López Forn (2175) 

(O com jugar el d’abans amb e6) 29 d’octubre de 2011. 

Bé, no sé si és exactament la Sveshnikov, però us vaig comentar en l’anterior parti-
da, la que jugava amb Muñoz Pantoja, que era interessant fer e6, i aquí és on hem 

acabat trasposant: 
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(Aquí és on em serví 
l’haver “perdut” tanta 
estona amb Muñoz Pan-
toja l’altre dia calculant si 
es podia fer Alfil b4 en la 
posició d’aquella partida, 
el fet de no tenir el peó a 
e6 i tenir-lo a e5 no m’ho 
permetia, però sabent 
això, vaig decidir entrar 
en aquesta línea. 

El problema és que tam-
poc la sé a la perfecció, 
de fet no en sé res, i si el 
blanc decideix fer a3 en-
comptes d’escac amb el 
cavall, el fet d’haver de 
canviar l’alfil negre no era 
quelcom que 
m’emocionés, en fi, a 
evaluar us deixo 7.a3) 

7. Nd6+ Ke7 

(És molt millor portar el 
rei  e7 que a f8, doncs a 
e7 li toques el cavall, i si 

no el treu, sempre pot 
complicar-se la posició) 

8. Bf4 Qa5 

(Són jugades que sem-
blen totalment normals, 

1. e4 e6  

(L’anàlisi dels dies previs, 
em van permetre saber 
què havia de jugar el meu 
rival, i per aconseguir una 
trasposició, vaig fer la 
finta de fer una francesa) 

2. d4 c5 3. Nf3 cxd4 4. 
Nxd4 Nf6 5. Nc3 Nc6 6. 
Ndb5 Bb4  

12. 0-0-0 Bxc3 13. bxc3 
Rxc3 14. Qd4 Rxd4  

(I aquí li cau tot al blanc, 
haurà de defensar amb la 
torre si no  pretén perdre 
peça, i quan defensa amb 
la torre a d2, li caurà el 
peó d’e4 i tot será qües-
tió de temps). 

9. Qd3 Ne5 

(Aquí el negre diría que 
acaba guanyant un peó sí 
o sí, és cert que guanyar 
un peó no és sinònim de 
victòria, però el final en el 
que s’entra és totalment 
favorable i sembla que 
tan sols és qüestió de 
temps). 

10. Bx5 Qx5 11. Nxc8 + 
Rhxc8 

(El blanc veu que després 
d’haver fet jugades que 
semblaven “normals”, ha 
anat perdent posició i ha 
acabat posant-se nerviós. 
La psicología és extrama-
dament important. En 
futurs números comenta-
rem com controlar els 
nervis i demés. Ara per 
exemple, ens ha fet jugar 
la única peça que potser 
trigaria en ser jugada que 
era la torre d’h). 

però el negre està aga-
fant una posició realment 
còmode, i si el blanc no 
vol regalar directament la 
partida al negre, a partir 
d’aquest punt ha 
d’arriscar molt i fer va-
riants realment complica-
des i que tenen molt 
d’anàlisi com és Ndb5 
seguida d’a3 o coses simi-
lars, entregant el peó 
d’e4 però conseguint una 
mica de compensació. 
Tot això requeriría uns 
anàlisi exhaustius que ni 
per temps ni espai ens 
podem permetre. Convi-
dem al lector que apro-
funditzi sobre el tema pel 
seu compte, el diagrama 
següent mostra que tam-
poc hi ha per tant). 

15. Rxd4 Rac8 16. Bd3 

(Error greu i definitiu 
doncs amb un simple…) 

16… e5 

(Passa el que deiem, que 
perd peça) 

17. Rd5 Nxd5 

(I el blanc abandona) 

0-1 

Crec que una de les claus 
d’aquesta obertura és 
que sembla que el negre 
jugui malament quan es 
deixa fer l’escac a d6 i 
puja amb el rei a e7, però 
no heu de tindre gens de 
por, estudieu-ho i segur 
que aconseguireu        
sorprendre a més d’un! 



 

 recubierta y el torneo se 
ha jugado con 9 partici-
pantes, descansando 
uno en  cada ronda. 

El ritmo de juego ha sido 
de 90 minutos más 30 
segundos de incremento 
para las primeras 40  
jugadas, más 30 minutos 
y 30 segundos de         
incremento para cada 
jugada hasta el final de la 
partida. Los árbitros del 
torneo han sido el AF 
Manolo Navarro y la 
árbitro de la FEDA Laura 
Gallardo. 

 

Torneo Magistral  Ciudad 
de Barcelona - Casino de 
Barcelona 2011 

Del 12 al 20 de octubre se 
ha disputado en la       
renovada sala BSpace del 
Gran Casino de Barcelona 
el Magistral Ciudad de 
Barcelona - Casino de 
Barcelona 2011, que este 
año ha sido organizado 
por la Federación Catala-
na de Ajedrez y ha      
contado con el patrocinio 
del Casino de Barcelona 
(Grupo Peralada), el 
Ayuntamiento de         
Barcelona y la Generalitat 
de Catalunya. 

El torneo, incluido en el 
ACP Tour, se ha jugado 
por el sistema de liga a 
una vuelta. El único     
inconveniente ha sido la 
inesperada baja a última 
hora de uno de los       
favoritos, el vencedor del 
Circuito Catalán 2011 – el 
GM venezolano Eduardo 
Iturrizaga, quien la misma 
madrugada del inicio del 
torneo  comunicaba a la      
Organización que había 
sufrido un accidente                 
automovilístico de       
camino al aeropuerto, 
por ende no iba a poder 
viajar. Su plaza no ha sido 
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Entrando en materia, el ganador de esta edición 2011 ha resultado el joven GM gallego Iván Salgado, quien 
no partía como favorito por elo pero sí como favorito del público, pues ya había sido el subcampeón del  
torneo el año pasado, tras el imparable Bruzón. Este año Iván había cambiado su estrategia un poco de la 
siguiente manera: prepararse mucho antes del torneo para así tener mucha energía durante la competición; 
mantener su espíritu de lucha y adoptar más versatilidad en su juego, pues el año anterior habían sido todo 
sicilianas prácticamente. Este año, de todo un poco. 

El segundo lugar, con los mismos puntos pero peor desempate, lo ha ocupado uno de los debutantes en el 
Casino pero un jugador con mucha experiencia – el norteamericano Yasser Seirawan. Yasser ha estado     
retirado de la competición durante años, pero ahora está de vuelta y planea pasar la barrera de los 2700 
puntos elo en breve. Y en este torneo ha demostrado que va por buen camino: pues ha ofrecido un ajedrez 
combativo, creativo e interesante. 

El tercero ha quedado el canadiense Kevin Spraggett, quien había estado luchando por los primeros puestos 
también, pero la sólida defensa del catalán Marc Narciso en la última ronda le ha dejado con medio punto 
menos que Salgado y Seirawan. Spraggett ha mostrado un juego estratégico impecable en este torneo. 

El cuarto puesto ha sido para Óscar De La Riva, jugador – revelación del torneo, quien ha llegado imbatido a 
la última ronda donde ha sufrido su única derrota y no ha sido ni más ni menos que con el Campeón del   
torneo. Óscar, que últimamente no juega muchos torneos y se dedica más al entrenamiento, ha hecho una 
demostración de juego sólido y posicional, y su victoria sobre Spragget ha sido una de las mejores partidas 
del torneo con el famoso tema de la “clavada”. 

El israelí Ilya Smirin partía como favorito, pero ha tenido que conformarse con el quinto puesto. Se ve que 
no estaba muy en forma, pues en sus partidas faltaban el fuego y la diversión que tanto le caracterizan. En la 
partida con Seirawan parecía que estaba volviendo a su estilo habitual, pues ha sido otra de las mejores  
partidas del evento; pero no ha sido suficiente para conseguir una mejor posición. 

El sexto y el séptimo lugar han sido para los catalanes Marc Narciso y Daniel Alsina, respectivamente. Cabe 
destacar el hecho de que Marc ha sido el único jugador en derrotar al Campeón del torneo, también es el 
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poco de preparación ante 
rivales de ese calibre.  

Y cierra la clasificación el 
GM Josep Oms, quien 
claramente ha jugado 
mejor ajedrez de lo que 
demuestra su posición 
final, pero no se ha podi-
do recuperar durante el 
transcurso del torneo, 
pues el formato cerrado 
es bastante duro si te 
encuentras en una mala 
racha. 

La organización ha ofreci-
do unas simultáneas a 
cargo de la WMG Ana 
Matnadze, el sábado 15 
de octubre,  en ell Club 
de Ajedrez Sant Andreu, 
como actividad paralela. 

Las partidas del torneo 
se han podido seguir 

por la web de la Fede-
ración Catalana 
d’Escacs 
www.escacs.cat , el 
portal Internet Chess 
Club 
www.chessclub.com y 
Playchess. Varias webs 
importantes han esta-
do cubriendo diaria-
mente el evento. 

jugador que en más edi-
ciones ha participado del 
Magistral. Dani Alsina ya 
tiene en su Currículum un 
campeonato – la edición 
2009 – donde, además de 
quedar primero, siendo el 
jugador más joven del 
torneo, también consi-
guió su título de GM. 

En octava posición ha 
quedado el argentino 
Fernando Peralta, quien, 
ha reemplazado al cuba-
no Yuniesky Quesada 
quien estaba inicialmente 
invitado a esta edición, 
pero no ha podido venir 
por problemas en conse-
guir el visado. Fernando 
ha jugado muy bien, lu-
chando hasta el final en 
partidas largas y duras, se 
ve que le ha faltado un 

   QUADRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PUNTS POS.  

1 OMS, JOSEP   ½ ½ 0 0 0   0 ½ ½ 2 9º 

2 DE LA RIVA, OSCAR ½   ½ ½ 1 ½   0 ½ ½ 4 4º 

3 SMIRIN, ILYA ½ ½   1 0 ½   0 ½ 1 4 5º 

4 SEIRAWAN, YASSER 1 ½ 0   ½ 1   ½ 1 1 5½ 2º 

5 SPRAGGETT, KEVIN 1 0 1 ½   1   ½ ½ ½ 5 3º 

6 ALSINA, DANIEL 1 ½ ½ 0 0     ½ ½ ½ 3½ 7º 

7 VACANT                         

8 SALGADO, IVAN 1 1 1 ½ ½ ½     1 0 5½ 1º 

9 PERALTA, FERNANDO ½ ½ ½ 0 ½ ½   0   ½ 3 8º 

10 NARCISO, MARC ½ ½ 0 0 ½ ½   1 ½   3½ 6º 

http://www.escacs.cat
http://www.chessclub.com


 

Cxd5 12.Ab2 Te8 13.Aa1 
Dd6 14.a3 Ad7 15.Db3 c6 
16.Dc2 Ag4 ½-½             
Tukmakov,V (2580)-
Petrosian,T (2605)/
Moscow 1983/URS-ch] 

7...Ce7 8.d3 

Una síntesis bastante    
curiosa de lo agresivo y lo 
sólido. Se puede intuir que 
el americano prepara algo 
en la diagonal blanca.  

[8.Cf3 0-0 9.0-0 Cd7 10.d3 
h6 11.a4 f5 12.Cd2 Cf6 
13.Db3 Rh7 14.a5 Tb8 
15.Aa3 Ae6 16.Cd5 Cexd5 
17.cxd5 Af7 18.e4 Dd7 
19.b6 axb6 20.axb6 c6 
21.dxc6 Dxc6 22.Db4 Tfd8 
Bareev,E (2701)-
Pavlovski,Y (2288)1-0 (43)] 

  

8...0-0 9.Cf3 a6 10.a4 axb5 
11.axb5 h6 12.Cd2 Tb8  

 

En esta partida, muy     
instructiva, veremos cómo 
en pleno ataque a veces la 
que más gana es una     
jugada de espera; casi   
invisible, muy tranquila, 
pero que a largo plazo 
puede resultar la clave de 
la victoria.  

 

1.c4 e5 2.Cc3 g6 3.g3 Ag7 
4.Ag2 Cc6 5.Tb1 d6 6.b4 
Cf6 7.b5  

Seirawan opta por una 
continuación más agresiva. 
En las bases se pueden 
encontrar las siguientes 
continuaciones:  

[7.e3 0-0 (7...Af5 8.d3 Dd7 
9.h3 0-0 10.b5 Cd8 
11.Cge2 c6 12.e4 Ae6 
13.Ae3 h6 14.Dd2 Rh7 
15.g4 Cg8 16.Cg3 Ce7 
17.bxc6 bxc6 18.Cd5 cxd5 
19.exd5 Axd5 20.cxd5 f5 
21.gxf5 gxf5 22.f4 Andra-
de,L (2238)-Cruz,P (2112)/
Vila Nova de Gaia 2010) 
8.Cge2 Ce7 9.0-0 d5 
10.cxd5 Cexd5 11.Cxd5 
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[Se aguantaba bastante 
bien con 13...Ae6 14.Ab2 
(14.e4 Ta8 15.Ab2 c6 
16.Cf3 Dc7 17.De2 Ta5 
18.Ta1 Tfa8 19.d4 Cg4 
20.Txa5 Dxa5 21.bxc6 bxc6 
22.Td1 Db4 ) 14...c6 
15.Ta1 Cf5 16.Cde4 Db6 
17.Da4 Cxe4 18.Axe4 Af6 
19.Da7 Dxa7 20.Txa7 h5 
21.Tfa1 Cd4 22.Rg2]  

 

Seirawan,Y (2652) - Narciso Dublan,M (2519)  

Magistral Casino Barcelona, Barcelona ESP (7)  

18.10.2011 

Narciso elije un plan     
defensivo y le da mucha 
actividad al rival. Mejor 
continuación era:  

[12...d5 13.0-0 Ag4 14.Ab2 
Dd7 15.Ca4 Dd6 16.Ta1 
Tfe8 17.cxd5 Cexd5 18.Cc4 
Db4 19.Axe5 Dxb5 y las 
negras están bastante 
bien.]  

 

13.0-0 b6? El error que 
culmina el plan ya pasivo 
en sí. Ahora la diagonal 
blanca no hay quien la 
pueda defender...  
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14.Ta1 Ab7  

*Quizá hubiese disimulado 
más con 14...Ag4 15.Ta7 
d5 16.Aa3 (16.cxd5 Cexd5 
17.Cxd5 (Es mejor 17.Ab2 
con el fin de presionar 
también en la diagonal 
negra. 17...Cxc3 18.Axc3 
Cd5 19.Ab2 Ta8 20.Txa8 
Dxa8 21.Cc4 Ae6 22.Db3 
Dd8 23.Ta1 Dg5 24.e4 Cf6 
25.h4 Dh5 26.Db4 Cg4 
27.Af3 ventaja clara     
blanca.) 17...Cxd5 18.Ab2 
Ta8 19.Txa8 Dxa8 20.Cc4 
Dd8 21.Dd2 Te8 22.Te1 f6 
23.e4 Ce7 24.Ta1 Dd7 
25.f3 Ae6) 16...d4 17.Cce4 
Cxe4 18.Cxe4 f5 19.h3 Ah5 
20.Cd2 Dd7 21.Ad5+ Cxd5 
22.Axf8 Txf8]  

15.Axb7 Txb7 16.e3 Cd7 
17.Aa3!?  

[17.Ab2 Cc5 18.Cde4 Dd7 
19.Cxc5 bxc5 20.Df3 c6 
21.e4 f5 22.Ta6 cxb5 
23.cxb5 f4 24.gxf4 Txf4 
25.Ta8+]  

17...f5 18.Ab4 Cf6?!  

El caballo termina en un 
sitio que menos le          
corresponde. La torre  
tampoco se encuentra 
muy cómoda en una casilla 
que normalmente suele 

25.Txb6 hxg3 26.hxg3 f4 
27.Txd6  

La posición negra está tan 
deteriorada que empiezan 
a caer todas las piezas a la 
vez.  

estar reservada para el 
alfil. [Era mucho mejor, 
hasta imprescindible 
18...Cc5 19.Dc2 Dd7 
(19...f4!?) 20.Ta3 f4 
21.Axc5 bxc5 22.Cf3 Cf5 
23.Dd2 h5 (23...c6!? esta 
jugada es difícil de hacer 
en una partida, pero tiene 
su truco: pues elimina la 
peor debilidad de las     
negras.) 24.Cd5 fxe3 
25.fxe3 c6 26.bxc6 Dxc6 
27.Cg5]  

19.Df3 Tb8 20.Ta7  

Ahora la dominación de las 
piezas blancas resulta   
imparable.  

20...Tc8 21.Dg2!  

Aquí tenemos la jugada 
clave. Jugada muy, muy 
fina. La mejor en esta    

posición.  

Abre el peón f y pierde un 
tiempo para observar qué 
recursos tiene el negro a 
su disposición.  

21...h5 22.Tfa1 Ah6 
23.Tb7 Dd7 24.Taa7 h4 

 [Tampoco salvaba 24...Ta8 
25.Txc7 Txa7 26.Txd7 Txd7 
27.f4! aquí es donde se ve 
la fuerza de 21. Dg2! 
27...Ag7 28.h3+-]  

27...Dg4 28.Txf6 Txf6 
29.Axe7 Tf7 30.gxf4 Dxg2+ 
31.Rxg2 Txe7 32.Cd5 Tf7 
33.fxe5 Ag5 34.Ce4 Ad8 
35.b6  

1-0  



 

jugada c5. 7. h4, Ahora 

Sutovsky, se aprovecha 

de su ventaja espacial 

en el centro para co-

menzar un ataque di-

recto contra el enroque 

negro; no obstante, la 

situación no es fácil ya 

que el centro blanco 

puede ser destruido y 

En la primera partida 

de la tercera ronda, el 

genial Ivanchuk, cayó 

derrotado, y se vió obli-

gado a buscar una de-

fensa con negras que 

estuviera llena de fue-

go, para intentar empa-

tar el match y luego 

ganar en los desempa-

tes de partidas rápidas: 

1. e4—g6 El negro pue-

de plantear muchas 

defensas desde este 

orden, la idea principal, 

será esperar el desarro-

llo blanco, para ver en 

que punto se puede 

vulnerar la cadena de 

peones de las blancas, 

todo esto, inspirado en 

las enseñanzas de los 

jugadores hipermoder-

nos, quienes buscaban 

el centro a largo plazo… 

es decir, primero lo mi-

raban con sus piezas 

desde lejos y según res-

pondiese el enemigo, 

emprendían acciones 

con sus peones. 2. d4—

Bg7, 3. Nc3—d6 con 

esto el negro cierra el 

abanico de posibilida-

des, ya que sólo podrá 

jugar las defensas mo-

derna o pirc. [También 

era posible: 3… c5 en 

cuyo caso, se podría 

llegar a la defensa sici-

liana si hay captura en 

d4 o variantes benoni 

en caso de que las blan-

cas avancen su peón a 

d5] 4. f4 El G.M de Isra-

el, sólo necesita tablas 

para pasar de ronda, 

pero, juega con la con-

signa de que: “la mejor 

defensa es un buen ata-

que”. 4… Nf6, 5. Nf3—0

-0, 6. e6—Nfd7, jugada 

típica de las negras que 

tiene como objetivo 

principalpreparar la 

ruptura central con la 
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¿Cómo te defenderías 

si llevases las piezas 

negras? 

[12. Bxe6 ? - Nxe5!] 

[12. Qxd6—Qb6] 

12… cxb2! Sorpresa en 

el horno, las negras rea-

lizan esta novedad, que 

las lleva a una posición 

favorable, pero igual-

mente de doble filo… 

*en caso de: 12… Nxe5, 

A) es más fuerte: 13. 

Qh5! - h6, 14. fxe5—

hxg5 (14… cxb2? 15. 

Qxf7+ - Kh8, 16. Rxh6+ - 

Bxh6. 17. Qh7##) 

15. Qxh7 + - Kf8, 16. 

Qh8+! - Bxh8, 17. Rxh8+ 

- Kg7, 18. Rxd8—Rc7, 

19. Bd3—cxb2? (19… 

Nc6!?) 20. Bxb2—d5, 

21. Ba3! Bd7, 22. Bf8+ - 

Kf7, 23. Kd2—Rc8  

¿Qué piensas de la po-

su rey aún se encuentra 

lejos del enroque. Inspi-

rado en el concepto 

que dice: Contra un 

ataque en el flanco, un 

contra ataque en el 

centro, el negro actúa 

sin dudar. 7… c5, 8. 

h5—cxd4, 9. hxg6, las 

blancas confían en su 

ataque al flanco, gracias 

a la fuerza que ganará 

su alfil de f1 y por su-

puesto, a su buenas 

preparación, ya que 

esta posición se ha ju-

gado con anterioridad. 

[9. Qxd4—dxe5, 10. 

Qf2! - e6 (10… exf4?; 

10… e4)+. 9. … dxc3, 10. 

gxf7+ Rxf7 *10… Kh8?, 

11. Rxh7+! +-]  

11. Bc4 [11. Ng5—

cxb2!] 

[11. e6—Rf5!] 

11… e6 *11… Nf8’!’+  

El blanco confía en unas 

partidas contundentes 

que han ayudado para 

atemorizar el juego ne-

gro, pero, en estos 

tiempos y en este tipo 

de posiciones, los 

módules tienen la últi-

ma palabra. 12. Ng5 

F IDE WORLD CUP 2011 / G.M JAIME CUARTAS 

El nostre Gran Mestre particular ens comenta la següent partida de la Copa 
del Món de la FIDE jugada el 4 de setembre de 2011: 

EMIL SUTOVSKY (2700) - VASSILY IVANCHUK (2768) 

Esperem que gaudiu amb aquesta autèntica joia dels escacs moderns.  



T] (24. Bh7!! - Rxd8, 25. 

Rf1+ - Ke8, 26. Bg6##) 

B) 13. fxe5? Qa5? El 

negro no aprovecha su 

oportunidad y permite 

que las blancas liquiden 

el juego. ¿Cómo mejo-

rarías el juego del ne-

gro? 

(13… cxb2! 14. Qh5—

Qxg5! -+! Si has visto 

esta jugada, el premio 

es tuyo!) 

14. Qh5! - Qxe5+ (14… 

cxb2+ 15. Kd1—

bxc1=Q+, 16. Rxc1—

Rxc1, 17. Qxh7+ - Kf8, 

18. Qg6) 15. Be2 Rf5 

(15… Rf6) 16. g4 +- ! 
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sición y qué sugerencia 

harías al blanco? 24. 

Bh7!! 1-0  Perecz, L—    

M, Magyarorszag 

18/173 1974/ [Florian, 

Cxb2 (16… Qg3+, 17. 

Kd1—Rd5+, 18. Bd3—

Rxd3+, 19. Ke2!) 17. 

gxf5—Qa5+ (17… Qxf5, 

18. Bxb2) 18. Kd1—

Qd5+, 19. Bd3—Qxh1!

+, 20. Qxh1—bxa1=Q, 

21. Qh5! (21. Qxh7+ - 

Kf8, 22. Qg6—Ke7) 21… 

Qf6, 22. fxe6—Nc6, 23. 

e7! - Bg4+ (23… Nxe7, 

24. Bb2!) 24. Qxg4—d5 

(24...Ne5) 25. Qh5 1-0 

Sorokin, G—Dubovik, 

Y /corr 5/ 140 1968/ 

[Yudovich sr., M]] 

13. Bxb2—Qa5+, 14. 

Ke2—Nf8 En vista de 

que se han acabado las 

escaramuzas en el flan-

co de dama, es impor-

tante aportar activos a 

la defensa del rey ne-

gro. 15. Nxf7—Kxf7, 16. 

f5 la apertura de líneas 

contra el rey negro es la 

consigna blanca, lásti-

ma que su rey no esté 

del todo seguro en 

e2.16… Bxe5 El negro 

tiene claro que cual-

quier defensa correcta 

debe pasar por el cen-

tro 17. Rh5 presionan-

do el centro. 

Aunque la ventaja ma-

terial es evidente, las 

negras aún deben sal-

var el trono de su débil 

rey, si lo consiguen, la 

victoria será suya. 17… 

Ke8 El rey busca un re-

fugio seguro en el flan-

co de dama, aunque su 

camino no estará lleno 

de rosas. 

*No era posible 17… 

Bxb2 por 18. fxe6+ que 

gana la dama] 

18. fxe6—Bxe6, 19. 

Bxe6 Parece que el cen-

tro negro se viene aba-

jo y si esto ocurre, el 

juego negro será difícil 

de mantener. 

¿Qué variante sugieres 

al negro para que su 

partida sea prometedo-

ra? 19… Qb5+! La idea 

es eliminar el alfil de 

casillas negras del blan-

co, para que el centro 

se mantenga fuerte y 

así el rey puede viajar 

sin miedo al flanco de 

dama. 

*19… Nxe6, 20. Bxe5—

dxe5, 21. Rxh7 Con jue-

go peligroso] 

20. Qd3—Qxb2, 21. 

Qf5—Qb5+, 22. c4—

Qb2+, 23. Kf3—Nc6?! 

El negro, por jugar de 

forma espectacular, da 

una oportunidad de 

vivir a las blancas 

*23… Qxa1, 24. Qf7+ - 

Kd8, 25. Qxf8+ - Kc7, 

26. Rxh7+ - Kb6 ganan-

do] 

24. Qf7+ Kd8, 25. Qxf8+ 

Kc7, 26. Rxh7+ Kb6, 27. 

Qxa8—Nd4+, 28. Kg4 

Si defendieras la negro, 

¿cómo demostrarías la 

fuerza de la dama con 

dos piezas menores?  

28… Qxg2+, 29. Kh5—

Qh2+, 30. Kg6—Qc2+, 

31. Kh6—Bf4+, 32. 

Kg7—Nxe6+, 33. Kf6—

Qxh7, 34. Kxe6—Qg6+, 

35. Ke7—Bg5+, 36. 

Kf8—Qf6+ 

Felicidades si has llega-

do hasta aquí. Poste-

riormente, Ivanchuk 

ganó los desempates 

de semirápidas y llegó 

hasta la semifinal del 

campeonato. 0-1. 



Bé, aquesta era la secció que més il·lusió em feia en un inici, però ha acabat sent la 
secció més maltractada de totes. En fi, seguirem posant problemes per si hi ha   
encara algú que gaudeix amb ells i els hi dedica una estoneta ni que sigui. Podeu 
enviar les vostres sol·lucions a: butlleti@peonaipeo.com 

Au, sort que no són trivials. 

PASSATEMPS 

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

TAN SOLS UNA 

PERSONA EM 

SEGUEIX 

DEMOSTRANT QUE 

ÉS POSSIBLE 

RESOLDRE TOTS 

ELS PROBLEMES ,  

COSA QUE M ’OBRE 

UN DUBTE 

EXISTENCIAL ,  ¿SÓN 

MASSA DIFÍCILS ELS 

DIAGRAMES QUE 

US POSO ,  O BÉ ELS 

LECTORS SÓN 

MASSA GANDÚLS? 

COM NO EM 

DEMOSTREU EL 

CONTRARI 

COMENÇARÉ A 

POSAR PROBLEMES 

DE JARDÍN DE 

INFANCIA . . . 
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1. Mat en 3 de blanques. 2. Blanques fan taules. 

3. Mat en 3 de blanques. 4. Mat en 3 de blanques. 

5. Mat en 3 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. 
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RACÓ LITERARI 

“El Lema” 
Us dic que és francament 
inoportú, 
però bé, què he de fer, 
m’encantaria pensar com 
tu. 
¡Això sí!, ¡Creieu-me que 
no és per faltar de saber! 
 

No, és que tinc un           
problema: 
prou que ho sé, que el que 
jugo és dolent 
però la mà ociosa no      
s’atura, agafa la peça... 
¡I ja hi som amb la jugada 
pudent! 
 

¡Heus aquí el dilema! 
Ho donaria tot per fer-les 
valer, 
però sembla que no hi ha 
manera... 
Potser una oferta          
substanciosa de caler, faria 
canviar el meu parer. 
 

Res, el fet és que sóc      
incapaç de trair el meu  
estil, 
no és que em falti           
coneixença, 
per molt que sembli que 
perdi el fil 

tot és esperit de              
renaixença. 
 

Us ho pec ben assegurar... 
¡Tant debò fos per que no 
en sabés més!, 
No. És quelcom inevitable, 
que en el temps perdura 
talment com us dic, és   
incontestable 
i abans que el rival          
s’adonés, 
la posició cau per propi pes. 
 

Imbuïdes per les lleis      
naturals de la física, 
les meves jugades de     
cognom es diuen Gravetat. 
S’endinsen en el que és la 
mística, 
abandonat tota lògica de 
mercat. 
 

Una manta de negligència 
cobreix tota jugada, cada 
pas 
no vull que agafin fred les 
peces, 
així que les faig escalfar, 
¡Correu pel taulell els hi 
dic! 
Fora de les presons         
d’obertures tancades. 

Més es torna en el pitjor 
dels malsons, són       
autèntiques fantasmades 
amb les quals al final ja 
no ric. 
Tant debò la mà em fes 
cas, 
i decidís no fer de les 
seves, 
que és d’intel·ligència, 
I no d’amagat a la       
màniga l’as 
ni d’esbojarrades festes 
Del que jo tinc set. 
 

No he perdut l’oremus, 
però ben cert que és que 
el peó sempre es        
pregunta, 
¿Perquè tant aviat, i per-
què sempre jo? 
¿Tant difícil és fer una 
jugada fecunda? 
 

Però en el fons ho sap, 
tant ell com el Sant Pare 
que...: 
 
¡Sacrifica que               

sacrificaràs, que jaque 

mate donaràs! 

 

López Forn 



I Open del Guinardó 

Hola bon dia. M’he      
assabentat del torneig 
que vol fer Peona i Peó al 
Nadal, i la meva pregunta 
és obligada doncs la   
marca PiP ve associada 
molt estretament amb la 
formació de cantera i  
indefectiblement, amb 
nens. Aleshores: ¿És un 
torneig de nens o un 
open obert a tothom? 

Anònim. 

Resposta 

Estimat anònim, primer 
de tot, celebro que      
estiguis al corrent de 
l’actualitat, deus ser un 
seguidor infatigable del 
club i del butlletí. En   
segon lloc, espero que en 
les pròximes cartes     
desvetllis la teva          
personalitat donant noms 
i cognoms, doncs per ara 
sembla que ets l’únic que 
ens escriu, i estaríem 
agraïts de saber qui ets, i 

en tercer lloc i responent 
la teva última carta, t’he 
de dir que oberts per a 
nens al nostre club ja n’hi 
ha, i que per tant, aquest 
primer Open del          
Guinardó és enfocat a 
tota la familia escaquísta, 
nens, nenes, pares,     
mares, homes i dones 
sense fills, avis i avies… 
En definitiva, és per a 
tothom que vulgui       
posar-se a prova. 

Atentament, López Forn. 

LA VEU DEL SOCI (CARTES AL DIRECTOR) 
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Kaypi 
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CAMPI QUI PUGUI / JOAN GIRONA 

Mirant les últimes nove-
tats en el web del club n'-
he    trobat una de prou            
interessant: l'obert           
internacional de Nadal. És 
una iniciativa que fa temps 
(anys) que corre i es deixa 
sentir per les Juntes i        
reunions vàries i variopin-
tes de gent del club. Per      
qüestions econòmiques, 
de calendari, d'espai o           
d'infraestructura sempre 
s'ha acabat desestimant. 
Ara, però, sembla que la  
cosa va de debò. I em     
sembla un moment ideal 
per a fer-ho. Entre altres 
motius perquè ja portem 
uns anys d'experiència 
amb             l'organització 
del torneig Torxa de pro-
moció i també perquè cal 
aprofitar les    noves ins-
tal·lacions de què dispo-
sem al Mas Guinardó. Es-
tem fent ús d'uns espais 

nous i molt ben               
acondicionats. El canvi que 
ha suposat l'abandona-
ment dels locals de Torxa 
l'hem de viure com una          
oportunitat per a millorar 
alguns aspectes de          
funcionament i donar-nos 
a conèixer encara més.    
Ocupem un espai que no 
tenim en exclusiva, però 
que al ser més concorregut 
i més cèntric ens permet 
una major visibilitat de 
cara enfora, sobretot entre 
la gent del barri. I aquest   
torneig n'és una excel·lent 
oportunitat. 

 

Així doncs us animo a     
participar-hi, ajudant en 
l'organització o com a    
jugadors, però sobretot a 
fer-ne difusió. Pengeu-ho 
al Facebook, distribuïnt-ne 
cartells, busqueu             

escaquistes (en podeu   
trobar a torneigs de     pó-
ker, als bars, en bancs de 
la Plaça Catalunya, a les 
oficines de l'INEM, etc.). I, 
per si calen més al·licients, 
sapigueu que podreu com-
petir amb grans figures 
com Guillem Subirachs,  
Francesc Serra o Gabriel 
Beaskoa i que podreu gau-
dir de vistes panoràmiques 
de la ciutat des de la ter-
rassa del Mas Guinardó. 
Què més voleu? Un des-
compte de 3€ per pagar 
anticipadament? Concedit. 
Ronda matinal el dia 31 
per poder anar al sopar de 
cap d'any sense por? Tam-
bé, concedit. Que el Joan 
Girona hi   participi, i en el 
grup A? També, conc... Un         
moment, això encara no es 
pot assegurar. 

I OBERT DE NADAL DEL GUINARDÓ 



PÀGINA 30 Peona i Peó 

L’ULL QUE TOT HO VEU 

Aquesta secció no és més que el recull de totes les partides 
jugades pels nostres peons i peones en els diferents         
torneigs en els que participen. En cap cas es pretén treure 
els colors a ningú, ni molt menys. Tot el contrari, des d’aquí 
animem a tothom a millorar el seu joc. 

TORNEIGS EN JOC 

Martorell B Lentes Victòries Taules Derrotes Punts 

Suárez García, Mario 6 3 0 3 3 

Martorell C Lentes Victòries Taules Derrotes Punts 

Aguilera Malagón, Paulino 6 3 0 3 3 

Francesc Pujol Lentes Victòries Taules Derrotes Punts 

Capellades Subirana, Marc 4 3 1 0 3,5 

López Forn, Marc 3 1 0 2 1 

Suárez García, Mario 4 2 0 2 2 

Lladós Masllorens, Josep 3 0 1 2 0,5 

Vila de Gràcia Lentes Victòries Taules Derrotes Punts 

Capellades Subirana, Marc 5 2 2 1 3 

Boulan, Laura 3 3 0 0 3 

Marín Benito, Carla 5 2 1 2 2,5 

Rius Selva, Joan 4 3 0 1 3 

Beaskoa Estany, Gabriel 4 1 1 2 1,5 

Mañosas Vila, Ester 5 1 1 3 1,5 

Cervelló Tost, Roger 4 2 1 1 2,5 

Capellades Subirana, Laura 4 1 1 2 1,5 

Cerdanyola A Lentes Victòries Taules Derrotes Punts 

Corrigüelas Armillas, Frederic 4 1 3 0 2,5 

Cervelló Tost, Ferran 4 2 0 2 2 

Collell Rodríguez, Víctor 3 0 1 2 0,5 

Martínez López, Carlos 4 2 0 2 2 

Cerdanyola B Lentes Victòries Taules Derrotes Punts 

Velasco Rebezón, Daniela 4 0 3 1 1,5 

De Blois Afanasiyadi, Natasha 3 0 0 3 0 

Lladós Clos, Jordi 4 1 0 3 1 

Lladós Masllorens, Josep 3 0 0 3 0 

Lladós clos, Jaume 4 2 1 1 2,5 

Custodio Criado, Jofre 4 2 0 2 2 

Ideal Clavé Lentes Victòries Taules Derrotes Punts 

López Forn, Marc 5 4 0 1 4 

Arroyo Morales, Jaime 5 1 2 2 2 
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L’ULL QUE TOT HO VEU 

DEMANEM SI US PLAU , QUE SI HI HA ALGÚ A QUI NO HEM 

SEGUIT LES SEVES PARTIDES EN QUALSEVOL TORNEIG , ENS HO 

FACI SABER PER A INCLOURE ’L . MOLTES GRÀCIES . 

BUTLLETI@PEONAIPEO .COM 

15 Octubre 2011. 
Laura Boulan es  
passejava per la sala 
del Tres Peons abans 
d’aconseguir un inici 
de torneig           
memorable amb 3 
punts de 3 possibles 
batent al mestre 
català Alejandro 
Barbero i al Mestre 
FIDE Josep María 
Lerch. 

Territorial A Lentes Victòries Taules Derrotes Punts 

Capellades Subirana, Marc 4 1 1 2 1,5 

Territorial B Lentes Victòries Taules Derrotes Punts 

De Blois Figueredo, Adrià 4 3 1 0 3,5 

Escacs Base Vila de Gràcia Lentes Victòries Taules Derrotes Punts 

Torrents Señal, Marc 2 2 0 0 2 

Puntí Turull, Albert 2 1 1 0 1,5 

Pita Argemi, Albert 2 2 0 0 2 

Lladós Clos, Jaume 2 2 0 0 2 

Collell Rodríguez, Víctor 2 0 0 2 0 

Povill Clarós, Xavier 3 2 0 1 2 

Arroyo Morales, Jaime 3 2 1 0 2,5 

Lladós Clos, Jordi 2 1 1 0 1,5 

Pérez García, Adrià 3 2 0 1 2 

Cardó Llagostera, Joana Llum 3 2 0 1 2 

Ovejero Torres, Laura 3 1 0 2 1 

Holly Miro, Francesc 2 0 0 2 0 

Verdu Blas, Pau 3 1 0 2 1 

Povill Clarós, Laura 3 1 0 2 1 

Salvador Baiges, Arnau 2 0 0 2 0 

Camps Bayona, Adrià 3 1 0 2 1 
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SECRETS D ’OBERTURA / JOSUÉ EXPÓSITO 

En aquest segon article d’ obertures per a ràpides tractarem un atac una mica més arriscat 
que els ullals de llop, però al ser amb negres és més fàcil de poder trobar’nos-el en alguna 
partida i a més el podem utilitzar contra una de les obertures més habituals i estudiades 
que existeixen: l’ obertura espanyola. 

Potser el meu següent comentari és una mica exagerat, o potser no…però aquí us presento 
la refutació de l’obertura espanyola (a ritmes blitz), el famós:  The Fishing Pole attack! 

Teoria de ràpides (II)  The Fishing Pole. 

Farem servir una tècnica de memorit-
zació de posicions i no de jugades, és a 
dir no és estrictament necessari me-
moritzar totes les variants, com veu-
reu, marcarem amb un peix les cinc o 
sis posicions que hem de recordar per 
a poder jugar aquest atac amb segure-
tat e intentarem arribar a elles sempre 
que puguem. 

 1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 
Nf6 4. 0–0 Ng4  

Aquesta és la jugada que 
caracteritza al Fishing Pole, 
a primera vista sembla una 
mica estrany moure el nos-
tre cavall per segon cop 
però ningú discutirà que és 
una jugada amb molt sen-
tit, ataquem h2, ataquem 
f2, defensem e5 i li posem 
una cara de sorpresa al 
nostre rival, que quan se la 
treu ja li han passat 15 se-
gons més de rellotge. 

Lo normal és que ens ata-
quin el cavall amb h3 per a 
fer-nos veure que em per-
dut un temps, però si ens 
ataquen el centre directa-
ment obviant el nostre 
atac i sense fer h3 podem 
arribar a la primera posició 
que hem de memoritzar: 

 

Truc 1: 5. d4 exd4 6. Nxd4 
h5 7. Nc3 Bc5 8. Nxc6 Qh4 
9. h3 [9.Bf4 Bxf2+ 10.Kh1 
Nxh2]  9...Qg3!  

El blanc ha fet un parell de 
jugades no gens dolentes a 

primera vista i ja està per-
dut.  

Truc 2: Un altre truc inte-
ressant es si ens juguen 
amb 5.Te1 Ac5 6.d4 exd4 
7.Cxd4 Dh4!  

 

7.Cf3 Dxf2 8.Rh1 Dg1+ 
9.Txg1 Cf2++ 

Mirem ara què farem si el 
blanc entra en variants 
més comuns amb h3 

5.h3 h5!!  

Una petita sorpresa, la 
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SECRETS D ’OBERTURA / CONTINUACIÓ 

Teoria de ràpides (II)  The Fishing Pole.  
gent normalment “ens creu” i no 
es menja el cavall, però hem de 
saber què fer si es dona el cas. 
Aquesta serà la nostra segona 
posició a recordar, la més fàcil 
de totes. 

Si 6.hxg4 hxg4 i el cavall no te 
sortida davant de l’entrada de la 
dama per h4, l única forma de 
parar-ho es fer g3 i tornar-nos el 
cavall, però en aquest cas la clau 
es que farem Cd4 tocant la da-
ma de f3 i l' alfil de b5 i ho apro-
fitarem per ficar la nostra dama 
a la columna h. I si no ens volen 
tornar el cavall i fan 7.Axc6 dxc6 
8.Cxe5 la dama entra a h4 direc-
tament.  

8.Ce2 a6 9.Aa4 Ce5 10.Cxd4 c5!! 
(quarta posició a recordar)  Gua-
nyant l' alfil. 

 

Continuem amb la línea princi-
pal: 6.d4 exd4 7.Nxd4  

 

(Si 7.hxg4 hxg4  Ara podrien ma-
tar el nostre cavall pensant que 
tenen una nova casella pel seu 

Rdh8 es la millor variant que 
dona Houdini pel blanc i el negre 
està bastant bé igualment. ) 

 

I acabem amb la variant critica 

(mai podran escapar per f2 per-
què podrem posar el nostre peó 
a g3 si ens fan f4!)  

Ara mirarem les variants més 
complicades que combinen l' h3 
i el d4; però si no trenquen i ju-
guen tranquils amb d3 o Te1 ens 
ho posen més fàcil, de fet el nos-
tre pla sempre serà el mateix: 
Cg5-h5-Ac5-i fer mat amb la da-
ma.  

 

Si ens juguen amb 6.Cc3 podem 
provar el següent truc:  

Truc 3: 6...Cd4 7.Cxd4 exd4 

cavall a g5 però es una variant 
bona per nosaltres 8.Ng5 f6!! 
(jugada clau)  -cinquena posició 
a recordar-  

 

 

9.Qxg4 fxg5 10.Bxg5 d6 11.Qg3 
Be7 12.Bxe7 Qxe7 13.Nd2 Be6 
14.Nf3 0–0–0 i la columna h ens 
dona moltes possibilitats d' atac, 
per exemple 15.Bxc6 bxc6 
16.Nxd4 Bd7 17.Rfe1 Rh4 18.f3 

7...Ac5 8.Cf5 g6 9.hxg4 gxf5 
10.exf5 Dh4 i encara que el 
blanc pot estar una mica millor, 
la posició afavoreix al atac del 
negre, no sense riscos es clar... 

 

Evidentment no podem mirar 
totes les variants possibles, i per 
descomptat les blanques tenen 
jugades que els hi donen avan-
tatge, però amb això deu ser 
suficient per a poder jugar 
aquesta obertura amb un mínim 
de seguretat i tenir unes idees 
per on poder atacar sobretot en 
partides blitz. Us animo a provar
-la a les vostres ràpides amisto-
ses o si sou valents al proper 
torneig de nadal de Mas Guinar-
dó. Fins la propera! 

“Si ho proveu, i em voleu  enviar les 
partides per analitzar-les i mostrar-
les en següents actualitzacions, o si 
teniu  algún dubte, em podeu escriu-
re a josue.exposito@gmail.com.” 

Ens veiem! 
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EL PEÓ AÏLLAT DE GIRONA / F.M V ÍCTOR L ILLO 

Aquesta partida fou jugada a Benidorm el dia 1 de desembre de l’any 
2007, pel nostre nou col·laborador, el Mestre Fide Víctor Lillo. 
Li vaig demanar que ens ajudés a confeccionar un butlletí amb un més 
que decent material d’escacs, i de seguida em va dir que gaudiria com 
un cochino quan veiés “¡La variant de la francesa, la variant de la fran-
cesa!”. I no va decebre tota l’expectació creada, s’ha de reconèixer que 
sí, que trobar delicies com aquesta fa que estimis més el joc dels escacs. 

Diversión contra la Winawer (Víctor Lillo (2060) vs M.Tscharotschkin (2290)) 

,En la partida que comentaré a  continuació l'estudi 
previ que havia fet sobre l'obertura em va fer  
guanyar un punt contra un rival que en aquell    
moment era molt superior a mi. La variant en  
qüestió és una línia secundària de la defensa      
Winawer molt interessant pel blanc.}  

1. e4—e6,  
2. d4—d5            
3. Nc3— Bb4,  
4. e5—c5  
,Després d'aquesta jugada 
queda plantejada la        
defensa Winawer. El joc en 
aquesta variant sol ser 
lent, amb maniobres a 
llarg plaç. La idea que vaig 
fer servir en aquesta     
partida la vaig trobar en el 
llibre de Joe Gallagher 
"101 ideas de ataque",           
concretament en un    
capítol titolat "diversión 
contra la Winawer". Una 
de les    virtuts d'aquesta 
línia és que s'allunya molt 
del típic joc de cadenes 
francès.}   

5. dxc5 Nc6 {Segurament 
la millor   jugada, després 
de 5.dxc5 el peó de e5 no 
té cap company que el  
defensi. Les negres es   
disposen a atacar-lo amb 
el màxim de peces però, 
com veurem, el blanc no 
està obligat a defensar-lo.} 
6. Nf3—Nge7 {El cavall vol 
anar a g6 des 
d'on incrementarà la   
pressió sobre l'objectiu del 
negre: e5.}  
7. Bd3 {El blanc 
intenta desenvolupar totes 
les seves peces, en    
aquesta variant és més            
important el                    
desenvolupament que el 
material.} d4 $5 {Aquest 
moviment inicia una      
seqüència de jugades    
forçades en la que el negre 
acabarà amb dos peons de 
més però amb grans     
problemes per defensar el 
seu rei. La posició s'obrirà i 
el desenvolupament de les 

blanques es farà notar.} 
(7... Ng6 ,És una             
alternativa molt lògica, 
seguint amb el pla d'atacar 
el peó de e5. Les blanques 
tornaran el "peo de més" 
que tenen a canvi d'activar 
el seu alfil negre.}  
8. O-O—Ngxe5 (8... Bxc5 
$5 ,Crec que és millor que 
menjar el peó de e5 com 
veurem a 
continuació.}) 9. Nxe5—
Nxe5 10. Bf4—Nxd3 11. 
Qxd3—O-O ({Ara ja no és 
possible menjar el peó a 
causa de l'escac a b5.} 11... 
Bxc5 $4 12. Qb5+ $18) 12. 
Bd6 Re8 13. Nb5 {I les ne-
gres tenen molts proble-
mes amb el salt de cavall a 
c7. És probable que la   
millor opció sigui 8.. .Axc5, 
abandonant la idea de 
menjar el peo de e5.})  
 
8. a3 Ba5  
9. b4 Nxb4 {Aprofitant la 
clavada del cavall de c3.}  
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EL PEÓ AÏLLAT DE GIRONA / CONTINUACIÓ 

Diversión contra la Winawer. 

pensar el dèficit material, a 
partir d'aquí la partida es 
complicarà.}  
13… Qxe5 {Per fi el negre 
ha aconseguit el que volia. 
Ara mateix té dos peons de 
més, sense     contar el de 
c5 que té   poques espe-
rances de sobreviure. El 
blanc ha d'espavilar-se o 
ràpidament quedarà per-
dut.}  
14. Qh5 g6 
(14... Ng6 {Es contesta 
amb 15.f4 amb un fort 
atac pel blanc.} 15. f4 )  
15. Qh6 {La dama del blanc 
impedeix l'enroc a la     

18...d3, el blanc juga Tb3 i 
la posició del negre s'està 
derrumbant.} 19. Qxh7 {El 
blanc té qualitat a canvi de 
dos peons, el dèbil rei 
del negre junt amb el peó 
passat de h2 donen bones 
opcions de victòria.})  
18. Qg7  
{La dama s'infiltra en camp 
enemic amb efectes devas-
tadors.}  
18… d3  
,L'últim intent.-  

es trobarà amb una sor-
presa...}  
13. Ng5 El blanc ha de ju-
gar enèrgicament per com-

vegada que amenaça    
infiltrar-se per les caselles 
negres.}  
15… Nf5  
16. Bxf5 gxf5  
{Menjar de dama  seria un 
error 
perquè permet Dg7,    
mentre que si el negre 
menja amb el peò de e, el 
seu rei quedarà al          
descobert. Després        
d'aquesta jugada sembla 
que el pitjor pel negre ja 
ha passat però no és així.} 
17. Bf4  Qxf4  
,Aquesta jugada és perde-
dora.} (17... Qxc5 {Era 
l'única manera de salvar la 
partida, tot i 
així el negre haurà de patir 
bastant per poder       
aconseguir mig punt.} 18. 
Nxh7 Rxh7 ,Única ja que si 

19. Qxf7+ Kd8  
20. Rxb7 $1 Re8  
(20... Bxb7 21. Nxe6+ Kc8 
22. Nxf4)  
21. Qf6+ $1  
,Forçant mat a la següent 
jugada, en aquest moment 
el meu rival va 
abandonar. Recordo que 
es va quedar bastant     
impressionat pel "meu" 
joc i que em va felicitar 
per la gran partida que 
havia fet. Tanmateix, vaig 
ser sincer i li vaig dir que 
l'única   jugada que havia 
fet sobre el tauler era pre-
cisament l' última. Així que 
he     d'agrair aquesta bo-
nica victòria a Joe Gallag-
her i els seus bons anàlisis    
sobre aquesta divertida 
alternativa en la variant 
Winawer.} 
 
1-0. 

10.axb4 Bxb4  
11. O-O Bxc3  
12. Rb1 Qc7  
{El negre renova la idea 
d'atacar el peó de e5 però 
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Ara ja farà unes setmanes vaig trobar aquesta declaració del gran mestre Capablanca i em 
va sobtar molt la primera vegada que vaig llegir-la. Què vol dir això de que el bon jugador 
sempre té sort?  Vol dir que per el simple fet de ser bon jugador tindràs sort a les partides? 
No hi vaig trobar massa sentit en primera instància, així que vaig decidir indagar una mica 
més en la qüestió. 

“El bon jugador d’escacs sempre té sort” J.R.Capablanca 

Aquest gran mestre nascut l'any 1888 a l'Havana , enmig d'una Cuba 
que encara pertanyia a l’estat espanyol, va esdevenir, segons molts, un 
dels millors jugadors que ha donat aquest esport. En aquells temps 
l'Havana, junt amb altres ciutats com Nova York, era la capital dels   
escacs a América a on el menut Capablanca va desenvolupar l’interès 
per els escacs als 4 anys veient com el seu pare, un militar espanyol, 
jugava amb un amic a casa.  

Un dels nens prodigis més joves, 
en un joc que n'està replet de 
nens prodigis, Capablanca        
ràpidament va enlluernar a tota 
América i a tot el món. Ja amb 13 
anys va derrotar a en Juan Corzo, 
que era considerat el jugador més 
fort de tota Cuba. Va ser molt ben 
portat per la seva família, que en 
comptes d'explotar al petit geni , 
tot i la falta de recursos, el van fer 
estudiar de valent. Així, degut a 
unes excel·lents notes               
acadèmiques, una espècie de  
mecenes de la època (Ramon San 
Pelayo) va fixar-se en ell i va    
pagar-li els estudis secundaris a 
Estats Units on després es va   
preparar per entrar a la             
universitat de Columbia (Nova 
York), on va estudiar-hi enginyeria 
química. 

A Nova York, Capablanca va     
trobar-se amb la elit d'aquells 
temps i va començar a fer gires de 
simultànies i partides a cegues. 
Finalment el van convidar al   
prestigiós torneig de San          
Sebastian, un dels més forts de la 
època. En un mon classista, on el 
pensament colonial havia deixat 
una petjada molt profunda, el fet 

de que un marrec de 18 anys cubà, 
d’orígens molt humils es codejes 
amb els grans mestres europeus no 
va acabar de sentar bé. En concret 
dos grans mestres de renom      
internacional, com Bernstein i          
Nimzowitch, van oposar-se a que 
jugués el torneig perquè deien que 
no tenia credencials. 

El jove geni va guanyar el torneig 
guanyant 6 partides, fent 7 taules i 
perdent-ne una contra Rubinstein, 
desplegant el seu millor joc. 

Va guanyar tal quantitat de        
torneigs importants que es va    
arribar a pensar que era un jugador 
imbatible durant bona part de la 
seva carrera. Finalment, desprès 
de la primera guerra mundial va 
deteriorar-se molt el seu estat de 
salut, fins a morir al any 1942 d'un 
infart. 

Capablanca va destacar per una 
increïble capacitat per simplificar la 
posició y deixar al taulell tan sols 
aquelles peces que conformaven la 
seva avantatge. Gran entenedor de 
l'harmonia entre les peces que 
configuraven el joc. 

Sempre va ser molt reaçi a estudiar 
teoria. Ell deia que jugava           

intuïtivament les partides. 
Aquesta dada pot fer pensar que 
era un jugador poc dedicat i que 
tenia un talent natural que el 
feia ser el millor. Res mes lluny 
de la realitat. Des de ben petit 
entenia la essència dels escacs i 
entrenava moltíssim per el seu 
compte, analitzant les seves par-
tides i desenvolupant una gran 
capacitat de càlcul. Al meu     
entendre, la sort no és més que 
una metàfora que Capablanca 
utilitzava per referir-se a     
aquelles jugades que a ell li    
sortien de forma natural,       
després d'haver entrenat tota 
una vida. Aquella jugada precisa 
en el moment precís que feia 
guanyar una partida...i no no-
més en el àmbit dels escacs, 
també a la escola i a  la           
universitat... Tota una forma de 
viure que ens ve a dir que quan 
mes dur treballis, mes afortunat 
seràs. 



El nostre personatge d’avui encarna a la perfecció el treball en equip, la 
disciplina i perquè no, el risc també, doncs té per norma no tornar mai 
enrere. La polivalència és un dels seus forts, tant pot jugar pel centre, 
com per les bandes, o transformar-se en el que un més desitja… Però 
em fa l’efecte que no sempre han estat bons temps per als peons. 

 

 Molts, i sobretot durant molt temps, em consideraven una peça         
despreciable de l’engranatge. No entenien res més que l’atac immediat i 
per tant, es creia que se’m podia entregar a la lleugera… El sindicat de 
peons i peones va treballar molt dur per a girar la truita. 
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¿A qui creus que hauríem 
d’entrevistar?, ¡Envia’ns la teva 
opció per a futures entregues! 

BUTLLETÍ 2011-2012 

Pensava que el joc tractava de 
matar al rei rival. 

No ho he negat pas jo això, cert 
que existeixen infinitat de        
posicions i de partides diferents, 
però tu què vols, ¿fer-li escac i 
mat a algú que no en sap en 
menys de cinc jugades, o gaudir 
d’una partida complicada i       
profunda? Hi ha moltes             
tècniques, i des de el sindicat   
treballem per promoure la que 
més ens convé, que a hores d’ara 
és la de l’asfixia lenta però       
continuada per guanyar una    
petita ventaja de posició i després 
castigar l’error del rival amb    
contundència. El vístame          
despacio que tengo prisa. 

¿Vostè té assumit, i es              
sacrificaria de bon gust per la 
causa? 

A qui no té rumb tant li fa d’on 

bufi el vent, a mi per sort m’han 

ensenyat de petit que formo part 

d’un organisme superior, i que ni 

ells sense mi ni jo sense ells     

Van ser uns inicis durs… 

Al romanticisme ningú ens valorava, 
però per sort avui en dia gaudim del 
respecte que ens mereixem, i com 
tothom sap, som la salsa dels es-
cacs. 

Però, i ara faré una mica d’advocat 
del diable, no creus que molts cops 
les partides, emparant-se en que 
sou la salsa i el més important i 
totes aquestes coses, entren en 
dinàmiques bastant estàtiques i 
que perden espectacularitat per 
por a perdre un simple peó? Jo no 
sóc un expert, però sé quan una 
partida és vistosa i quan no ho és. 

Tu mateix t’ho has dit, no ets cap 
expert, cert. Però alerta! Que      
cadascú pensi el que vulgui, tu per 
exemple, dient aquestes tonteries 
denotes bastanta incomprensió, si 
et sembla lent i avorrit el joc       
posicional és que no has entès la 
profunditat del joc, i per això       
mateix, malauradament per a tu, et 
perds tot un món. 

 

L’ENTREVISTA / L’1 A 1. (LÓPEZ FORN) 

T R O B A ’ N S  A :  
W W W . P E O N A I P E O . C O M  

PRESENTACIÓ DEL PERSONATGE: 

És curiós, al principi hom pot pensar que no sóc valuós i que de gent com 
jo n’hi ha molta, però ¡ay! Com em troben a faltar al final i com volen 
tots pujar-se al carro quan sóc prop de la meta. 

podrem fer-nos amb la victòria, 

per tant, si així ha d’ésser, em 

sacrificaré amb molt de gust. 

¿On li agrada més jugar? 

On digui el míster, però sí que és 

cert que com més al mig, tens 

més responsabilitat i més         

opcions. 


