
I diumenge 25 de Març acabà el Per Equips, amb alegries, sorpreses i 
bones vivències que al final, és del que es tracta.  Hi ha algú que ha 
aprofitat i a part de passar-s’ho bé durant nou diumenges, ha fet nor-
ma de Mestre Català i tot. Enhorabona Jose! 

 

L’equip A, patint com un condemnat i cagant-se de sort a les últimes 
rondes, ha pogut salvar la temporada en un final de per equips d’i-
nfart. 

 

L’equip B també ha hagut d’esperar a la última ronda per poder dir 
que manté la categoria. Tal com dèiem a l’encapçalament, enhorabo-
na en particular al primer taulell, en Jose, que aconsegueix enguany la 
seva primera norma de Mestre Català. 

 

L’equip C ha patit dos equips fortíssims al mateix grup i ha acabat 
quedant tercer. 

 

L’equip D ha aconseguit pocs punts durant aquests 9 diumenges, però 
els suficients per salvar la categoria. 

 

L’equip E puja de categoria quedant quart del seu grup. Felicitats! 

 

L’equip F també aconsegueix l’ascens en el seu grup. Enhorabona! 

 

L’equip G no ha fet gaires punts al llarg del torneig, però a poc a poc i 
amb bona lletra segur que milloren l’any vinent. 

 

L’equip Sots 12 A acaba la temprada tercer del grup de preferent. És 
una bona posició, però no tenim cap dubte que la sana competència 
amb els clubs del Vallès farà que els nostres nens es vulguin prendre 

la revenja el proper 
cop. 

 

L’equip Sots 12 B as-
soleix la tercera posi-
ció del seu grup tam-
bé. Enhorabona 

 

Fent balanç podem 
dir que tal i com ana-
ven les coses a les úl-
times rondes, el saldo 
del per equips ha es-
tat molt positiu, però 
ull viu! no serà millor 
que el de l’any vi-
nent!!! 

PER EQUIPS 

BUTLLETÍ D ’ESCACS 

ABRIL 2012 NÚMERO  8 

Peona i Peó 

¡NO ET PERDIS !. . .  

 Les partides 
comentades de 
l’Obert de     
Nadal! 

 Els últims 1x1’s 
del Per Equips 

 El consell del 
Mestre i les 
clàssiques    
seccions! 

 

… I moltes coses més! 
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 presentar-ne cap), troba-
reu dins d’aquest núme-
ro de butlletí les instruc-
cions per a poder ser 
partícip del procés de-
mocràtic. 
 
I ja per acabar, i no per 
això és menys important, 
sinó tot el contrari, ani-
mem a tots els peons i 
peones que estaran dis-
putant aquests dies els 
torneigs  d’edats a fer-ho 
el millor possible. 
 
Salutacions cordials. 

Primer de tot, felicitem 
al nostre amic i 
col·laborador Josué Ex-
pósito per haver aconse-
guit recentment el títol 
de Mestre FIDE. 
 
També a “L’Hanníbal el 
Caníbal” per la seva pri-
mera norma de Mestre 
Català, i pel seu especta-
cular joc desplegat al per 
equips. 
 
I per acabar, felicitar en 
general a tot Peona i 
Peó, que tot i haver ha-

gut algun problema en 
algun moment donat, en 
els moments claus ha 
sabut aixecar-se i complir 
com sempre. 
 
Una altra notícia, que em 
fa especial il·lusió, és que 
s’inaugura enguany el 
premi de bellesa del per 
equips (hem hagut d’a-
admetre criteris prou la-
xes (hem acceptat parti-
des acabades en taules) 
perquè sinó hi hauria 
candidats que parlen 
molt però que no podrien 
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JuanDe “A la nevera” 

O de cómo empiezan a 
no haber excusas que 

valgan. 

Lo que hay que ver! 

Insistiremos en su clase 

y buenas maneras, pe-

ro... No, parece que 

este año no. Dirá que 

sí, que no, que esto y 

que lo otro, pero... Oja-

lá resucite ese león, y 

más en estos matches 

que quedan. Ganare-

mos mucho como equi-

po si esto sucede. Aho-

ra de momento se le 

castiga sin nota (Tanto 

va el cántaro a la fuen-

te...).  Iremos con todo 

a las próximas rondas. 

Tu dirás! Ojo con Peona 

i Peó que aún tendre-

mos algo que decir! 

Ronda 6 

Per Equips 2012 
Ronda 6 

 

Peona i Peó 3 – Buga 7 
(O de com se’ns complica la permanència, i gràcies Comtal) 

La única cosa que podem dir és que lluitarem, que les properes setma-

nes ho donarem tot i que si al final resulta que no en sabem més, accep-

tarem el destí que ens toqui, un, dos, o els anys que facin falta l’infern. 

Francesc “¿Que dius 
que què?” (9.5) 

O de com deixar per-
plex a tothom. 

Once upon a time, in a 
far faraway Kingdom, 
there was a brilliant 
chess player called 
Francesc (“alias artista 
al volante”) used to win 
all his matxs. 

And today, after a very 
very very long time, 
¡He did it again! 

Congratulations!!! 

Ezque “L’MVP” (8) 

O potser el vaig pressi-
onar massa amb la par-
tida de la setmana an-
terior i les ànsies pel 
premi de bellesa son 

traïdores. 

Una entrega que no 

valia li feia perdre la 

primera partida de la 

temporada i deixar el 

pixixi en mans de la 

Laura. No passa res 

Albert, segur que et 

podràs redimir a l’squa-

sh! 

López Forn “MB” (5) 

O de com, de tant en 
tant, jugo com un nen 

petit que no sap ni 
moure les peces, ho 

sento molt. 

El Mag de Balmes fa un 

espectacle d’aquests 

lamentables que acos-

tuma a fer i perd una 

partida on sí que hi ha-

via un moment que 

semblava que si es 

menjava el cavall, pot-

ser podia després amb 

una mica de sort i algu-

na entrega més, fer 

taules per continu, pe-

rò el cert és que en cap 

moment he tingut op-

ció. 
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Carles “El copixixi (fins 
avui)” (8) 

O de com demostrar 
que uns dies es gua-

nya, uns dies es perd, 
però la confiança se-

gueix intacte. 

Dues derrotes seguides 
li fan perdre la condició 
de màxim golejador de 
l’equip, però amb l’-
espectacular inici de 
torneig que va registrar 
aconseguí un coixí que 
li permet seguir la lluita 
pel pixixi de ben a prop. 

Ànims Carles que segur 

que tornarem a vèncer! 

EQUIPO A 

De Blois “Molt honora-
ble” (6) 

O de com convertir-se 
en un habitual de l’eq-

uip. 

Sent sincers, no en tinc 
ni idea de com va anar 
la partida, però els oje-
adores que tinc pels 
diversos taulells em 
van aconsellar que li 
posés un sis. 

Seguirem confiant amb 

ell si s’escau. I evident-

ment, li seguirem 

agraint la seva disponi-

bilitat. 

Òscar “Dr. Jekyll” (10) 

O de com les prepara-
cions són molt impor-

tants. 

Acostumats com ens 

té, a fer-nos patir per 

temps, em sorprenia 

gratament veure que 

tenia una hora i 32 mi-

nuts mentre l’altre te-

nia menys d’una hora, i 

no només això, sinó 

que era bastant clar 

que tenia confiança en 

la seva posició gràcies a 

haver-la preparat amb 

antelació, i aquesta 

confiança es transmetia 

als seus companys. Ex-

cel·lent aquesta ronda. 

Laura (Mmm... 10? 9? 
8?) 

O com deu estar jugant 
a marejar-me dient-me 
una setmana una cosa, 
i a la següent una altra. 

Intrigant també és que, 

disposat a posar-li un 

10 per haver ajudat a 

l’equip a preparar-se, 

per haver ella estudiat 

la nit anterior com una 

boja, i per haver acabat 

guanyant (punts que 

seran vitals pels desem-

pats), em digui que no 

se’l mereix i que vol 

menys nota. Això la 

setmana que recupera 

el Pixixi! 

Guillem “Time is running out” (9.9) 

O com unes taules serien mereixedores del premi de bellesa. 

Torna tot a la normalitat! O què ens pensàvem, que mai més acabaria l’últim? 
Ni que jugaria 3 hores amb menys d’un minut de rellotge? L’etern retorn exis-
teix. I es diu taquicàrdia. Només em queda afegir... Ull viu amb el nivell de joc i 
“alegria” sobre el taulell que està oferint-nos últimament, espectacular! 

Si les presenta al premi, molt probablement el guanyi. 
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Edició especial de col·leccionista: 

No(es)tas de más: 

“El líder de la oposició” (10): Aconseguí fèrriament, porta per porta si calia, les signatures 
suficients per censurar les cròniques. 

Ester “La fan incondicional” (10): Liderarà la resistència, i aconseguirà que acceptin aquests 
texts. 

Dr. Mayans “L’infiltrat” (10): Esperem que Peona i Peó li hagi d’agrair l’últim punt del matx 
vers l’Olot. De moment ja li hem aconseguit 2 pacients amb qui haurà de tenir molta pacièn-
cia. 

“Tete” (10): Els mareigs als que és sotmès durant tota la setmana no li fan perdre el bon 
humor. Esperem que les amenaces de marxar a enfonsar un altre club no siguin certes i es 
quedi molt de temps amb nosaltres.   

“La tribu del moco” (0,3): Hablan mucho pero trabajan poco. 
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Ronda 7 

Per Equips 2012 
Ronda 7 

 

Reus Deportiu 8 – Peona i Peó 2 
(Crònica d’una mort anunciada) 

Bé començava la setmana. I tant que sí. Cada dia que passava estava menys clar si hi hauria matx o no, di-
lluns dèiem una cosa, dimarts no dèiem res, dimecres seguíem sense notícies, dijous ens enfadàvem... Més 
la professionalitat (de part de l’equip) va acabar per imposar-se. En general ha estat una setmana caòtica 
però suposo que ho acabarem recordant amb perspectiva i alegria. Recordarem el cap de setmana del re-
torn d’una vieja gloria a l’equip A sobretot, i del debut d’una futura gloria que de ben segur donarà molt de 
joc al club. Després tot el demés quedarà en segon pla i oblidarem els moments de tensió. 

Ara espero que gaudiu de la crònica. 

Enric Garcia “La censura” (10) 

O de com no és el primer cop que 
apareix als 1x1 d’enguany (que 

cadascú ho interpreti com vulgui) 

Probablement, no era el millor dia 

per jugar amb el primer equip. 

Reus deportiu presentava una 

alineació, que ni el nostre equip 

de gala hagués pogut fer res. És 

per això, que tots tindran un 10 

avui. Sobretot els reforços com 

ell. I... Després espero que no es 

censuri a ningú, vam fer el que 

vam poder. Ens tocarà anar a 

mortis a pels dos matxs que que-

den i ja està. No farem presoners. 

Talment, segur que hi ha prome-

ses que no es compliran. Ja m’i-

magino, si te he visto no me acu-

erdo... (Avui per tu demà per mi?) 

López Forn “Causa perdu-
da” (5) 

O de com entre una cosa 
i l’altre, res te sentit i tot 

encaixa a la perfecció 

Calen unes noves bases. A 
mi m’és igual jugar o no 
jugar, però això no pot 
tornar a passar. Bé que 
part de culpa la tenim 
nosaltres com a equip, i 
acceptem aquestes cul-
pes. Res ha de caure en 
sac trencat, o això espero. 
I suposo que quan acabi 
el per equips hi haurà una 
reunió com a mínim, en-
cara que... Tampoc passa 
res, per sort hi ha coses 
més importants. Salut! 

Joan Regidor “El sapien-
te” (10) 

O com sacrificar la millor rat-
xa que deu haver tingut mai, 

per ajudar a 4 arreplegats 
que ni es mereixien ser aju-

dats 

El nostre historiador em de-

manava un 0 un cop acabada 

la partida... És massa exigent, 

ja que mentre mirava les par-

tides, la seva no era cap des-

astre ni perdia com jo a la 

mitja hora. Va plantar cara, 

però clar... Sí que es devia 

pensar que això del per 

equips era bufar i fer ampo-

lles, però 5000 punts d’Elo de 

diferència s’han de fer notar. 

En tot cas, enhorabona i gràci-

es. 
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Laura “La crack” (10) 

Messiànica. 

Menja apart, va líder amb 

molta avantatja i sembla que 

cada cop ho fa millor. No no-

més guanya (en part és una 

mica trist que sigui la única 

que guanyi), sinó que a més, 

segueix totes les partides i 

està atenta al més mínim de-

tall. És una joia. En tots els 

sentits. Som molt afortunats 

de que sigui amb nosaltres. 

Esperem que no se’ns perdi 

per la muntanya quan vagi a 

escalar, que veient com inter-

pretava els mapes... És bro-

ma. Enhorabona Pitxitxi! 

Víctor Collell “El futur” (10) 

O de com els guapos també 
podem jugar a escacs 

Espero que d’aquí uns anys, 
quan els que juguem  ara ha-
bitualment a l’A siguem uns 
vells decrèpits, tinguem amb 
en Víctor un bon relleu gene-
racional (també espero que 
algun dia em substitueixi com 
a cronisto). Va fer una bona 
partida, l’altre en sabia més, 
però va lluitar fins al final, i 
això és el que compta. 

M’hagués agradat que el seu 

debut amb l’equip A fos en 

condicions més favorables, i 

espero que tot i que no pun-

tués, es sigui generós amb ell i 

li permeti (qui li ha de perme-

tre) complir la promesa que 

tenien aparaulada per si pun-

tuava. Gràcies per venir. 
Guillem “entrego una dues o tres pe-

ces a cada ronda” Subirachs (10) 

O de com jugar a escacs 

Coi de partides, m’agradaria entendre 
quelcom! Locas, son partides locas, ja 
t’ho dic ara. Una, dues o tres, quantes 
peces vols? Bé, no es pot fer millor. 
Patir patirem, però a cada ronda es 
supera i l’espectador plora d’emoció. 
Ara només falta que ens ensenyi a 
jugar així. Gosa d’aquesta manera tr-
eure’m el mot de romàntic. Abjuro al 
pseudònim doncs. 

Ja per acabar... Agrair-li l’esforç de 

coordinar l’equip. 

Òscar “Mr. Hyde” (10) 

O com per casualitat, el mot 
de la setmana passada per-

met quadrar el cercle 

Boníssima la seva actuació i 

ànim durant tot el cap de set-

mana. Ens ha sorprès a tots 

diria, al final donava una mica 

de ràbia perquè ens guanyava 

en tot, però millor que no el 

fem enfadar que encara li 

queden tres proves. Objectiu 

com és sempre, ens farà prin-

gar a tots. De la partida potser 

no cal parlar-ne, un alfil malo 

defendiendo peones buenos. 

O quelcom així, no sé. 
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Ronda 7 

Edició especial de col·leccionista: 

No(es)tas de más: 

Incorporacions (10): Joan Regidor, Enric Garcia, Víctor Collell i Joan Campderrós han estat impecables, 
gràcies per venir. Els hi ha tocat el dia més complicat per rival (doncs crec que ha estat el més dur al 
qual ens hem enfrontat) i per desplaçament, entenem que anar a Reus per jugar a un equip que habitu-
alment no és el teu, pot fer mandra. Un 10 a tots. 

“Liga Manager” (0,2): Aquest cap de setmana hi havia un problema al servidor i la opció de fitxar juga-
dors estava totalment espatllada. 

Mig Equip A (0,1): Sí que hi havia gent que avisà amb temps més que suficient, però d’altres no, i que-
da lleig. 

Cotxes (0): Per culpa seva, mig equip arribà 10 minuts tard, i cansats d’haver estat passejant durant 

tres hores buscant-los. 

Joan Campderrós “Únic i irrepetible” (10) 

Gràcies Joan per haver vingut, no hagués 
estat el mateix, esperem veure’t per Olot 

també. 

Campderrós tan sols pot ser definit com 

a... La veritat, és que és impossible de defi-

nir, se l’ha de viure.  On hi ha pèl hi ha ale-

gria? No, on hi ha Campderrós hi ha ale-

gria. Llàstima que es deixà enganyar vil-

ment a la partida, perquè hagués complert 

la profecia aleshores.  Obcecat amb el 

temps, els peons i la resta, va acabar últim, 

sí, però no de la manera que s’havia pro-

nosticat, i això que no pintava malament la 

cosa. No passa res, ha estat un autèntic 

plaer comptar amb tu! 

Carles “La Laura se’t escapa” Moya (10) 

O de com els càlculs a llarga distància ju-
guen males passades 

Semblava bona l’entrega, però clar, des-

près de 27 jugades es demostrava que pot-

ser no valia per mats a la última fila. No 

passa res Carles, és més, crec que va ser 

una bona partida la que va fer. No la vaig 

poder seguir gaire, però un cop amb peça 

de menys seguia lluitant i semblava que 

potser tindria algun chance. Em sap greu 

perquè amb la derrota d’ahir, li entrega en 

safata de plata el pitxitxi a la Laura a dues 

setmanes del final. Amb tot, encara tin-

drem emoció amb les votacions del premi 

de bellesa. 
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PEONA I PEÓ 5.5—IDEAL  CLAVÉ 4.5  Ronda 8 

(O de com la sort mai s’oblida i de com les pissarres cada cop són més 
extranyes) 

 

La degeneració de les pissarres será un tema que tractarem més enda-
vant, avanço per això que tot és per culpa d’un jugador del Sant Martí. 
Ara sí, en l’àmbit esportiu, a l’equip A ens tocarà patir i viatjar a Olot per 
salvar la categoria. El Comtal cau de la lluita per la permanència, i queda 
reservada la última plaça de descens o per l’Olot, o per nosaltres. 

Jose Aníbal “Lecter” (10) 

O de com jugant al B s’opta a 
norma 

Excel·lent temporada d’en 
Jose, que de ben segur farà 
caure a un jugador de l’equip 
A (molt probablement servi-
dor de vostès), de cara la tem-
porada vinent.  

Donava el primer punt del 

matx, i animava terriblement 

a qui teníem partides compli-

cades. 

Guillem “no m’en puc estar 
d’entregar” Subirachs 

(4,999≃5) 

O de com fer patir als pobres 
del voltant 

Per si acàs ho trobàvem a fal-

tar, tornava a tenir dos minuts 

a les onze del matí. Rau la 

qüestió en que a la jugada 

tres es quedà sense teoria. 

Enfangat com estava amb el 

temps i la pressió al flanc de 

rei, s’inventà una entrega 

dubtosa per veure si d’alguna 

manera, amb uns quants 

torns... Després de que el rival 

l’acceptés i li tornés la peça, 

poc més pogué fer. Res a fer 

de fet. Ara bé, ens hem 

d’animar que queda el matx 

més important. Tota la tem-

porada passa per diumenge 

vinent a Olot. Repassem 

doncs obertures eh! I si tot va 

bé... Xerinola!  

Ezque “adéu al pitxitxi” Lu-
que (5) 

O de com un cop s’ha perdut 
el pitxitxi, com a mínim tin-

drà opcions al premi de belle-
sa. 

 Ha patit força l’Albert durant 

la partida, però en un mo-

ment donat, un error greu el 

sentencià, intentà  aleshores 

aguantar tot el possible per 

l’equip (us he dit mai que és 

potser qui més estima l’equip 

demostrant-ho sempre amb 

compromís i companyonia?), 

però ja no s’hi podia fer res, i 

el seu rival segueix prenent 

mides a jugadors PIP. 
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Carles “escacs > bàsquet” 
Moya (10) 

O de com encara hi ha gent 
que no sap si estava millor o 

pitjor abans de que el seu 
rival es deixés mat 

Un simpàtic: ¡Ostres!, ¡No 
l’havia vist! Ressonava per la 
sala a mig matí quan el rival 
d’en Carles, volent fer una 
combinació d’aquestes que 
agrada veure, es deixà mat 
pel camí. 

La gent parlava de que en Car-
les havia entregat, i que la 
entrega estava bé, que el mat 
era anecdòtic perquè ja esta-
va millor, però al final em 
quedo amb que és l’únic que 
pot discutir-li el títol de mà-
xim golejador a la Laura. 

Però tant debò que tot i gua-

nyar a la setmana vinent, no 

aconsegueixi el pitxitxi. 

Adrià “sense foto” De Blois 
(10) 

O com mig equip teòricament 
B, fa més punts que l’A 

Amb la victòria d’en Jose i 
d’en De Blois, només faltava 
que en Poblet fes el pleno al 
quince. Ara comentem la par-
tida d’en Poblet...  

La única cosa que em va faltar 

de l’Adrià va ser veure’l al fi-

nal del matx, però bé, el punt 

és vital. Es nota, després de 

l’ensurt de la tercera ronda, 

que s’hi troba bé a l’A. Gràcies 

per venir. 

Serra “líder espiritual” Fonto-
va (9,9) 

O de com els esmorzars com-
pensen partides dubtoses (És 
broma, no tinc ni idea de com 

va jugar, per això, i que no 
serveixi de precedent, parau-

les textuals:) 

Partida excel·lent... brillant, 
etc. 
  
Fins que vaig mirar als taulers 
de la vora... i vaig veure que 
tot de sobte... el tauler 4 esta-
va palmera... i vaig dir... que 
cony... vaig a forçar una posi-
ció (que sembla que no pugui 
perdre)... 
  
I res... el temps i ser massa 
confiat en mi mateix...va fer la 
resta... 

Jordi “no guanyaré mai a en 
Catarineu” Poblet (7) 

O com, després de tants 
anys, tenia una oportunitat 
d’or de compensar torneigs 

del passat 

Però no sé què va passar; ho 

tenia tot de cara per endur-

se’n la victòria i no fer-me 

patir (doncs mira que vaig 

patir amb la meva partida) 

però entre una cosa i l’altre, 

un no contar bé les jugades i 

potser un xic de falta de confi-

ança, va fer que acabés fir-

mant les taules en una posició 

favorable, per no dir guanya-

dora. Tot i així, mig punt fona-

mental, acabant una actuació 

dels teòrics suplents estel·lar. 
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… RONDA 8...  

 

Edició especial de col·leccionista: 

No(es)tas de más: 

Incorporacions (10): Un excel·lent a Jose, Jordi i Adrià. 

“Liga Manager” (10): L’aplicació aquesta setmana ha estat del tot operativa, funcional i importantíssima 
per la lluita per la permanència. 

Equip B (10): Ànims per la setmana vinent, espero que també aconsegueixi la salvació, en un final de tem-
porada agònic pels dos primers equips del club. 

Pissarres (10): Los caminos del señor son inescrutables, i l’evolució de les pissarres em comença a fer por, 
doncs crec que ja tenen vida pròpia. 

Clubs que porten alineacions una mica estranyes a final de temporada quan ja no s’hi juguen res (0)  

Ronda 8 

López Forn “MB” (¡10,0001!) 

O de com la sort torna a aliar-se amb 
el sapastre del cronisto i li permet 

trencar el sostre del 10. No és sospi-
tós que ell mateix s’avaluï, no. 

Apoteòsic final, alçava la vista i veia 

que la única partida per acabar era la 

de l’Òscar (ell amb peó i cavall i l’altre 

amb cavall només (cosa que feia pen-

sar que acabaria en taules)), i que 

anàvem 4 a 4. Havia de seguir lluitant 

i guanyar com fos, quan sincerament 

crec que estava més perdut que una 

rata. Per sort, i tot i haver-los maltrac-

tat com a joc durant tota (i totes) la 

competició, els escacs foren genero-

sos i ens donaren la victòria en forma 

d’errors greus del meu rival. 

Òscar “nervios de acero” Garcia (10) 

O de com deixar-se o entregar peça i 
acabar amb peó de més i amb el mig 

punt que donava la victòria 

Pel que vaig sentir, va haver-hi un 
moment on l’Òscar tenia peça de 
menys (desconec si la va entregar o se 
la va deixar). La gent que mirava la 
seva partida, patia atacs de nervis 
fruits de la tranquil·litat amb la que 
premia el rellotge quan li quedaven 2 
i 3 segons. 

Al final taules i tancàvem el matx i la 

temporada a casa. Ens falta la última 

amb l’Olot, on haurem d’estar al 

100% com a mínim. 
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RONDA  

OLOT 4.5—PEONA I PEÓ 5.5  Ronda 9 

EQUIPO A 

O de què és el Per Equips (10) 

El Per Equips és diferent.  

Des de la meva humil percepció, és la competició més bonica. Amb la que gaudeixes i 

pateixes més. I aquest any, la broma de les pissarres ha sumat un plus si cap. 

Enguany ens ha tocat patir per mantenir la categoria, però no ens treia això les ganes 

de brindar la nit anterior a la última ronda pel possible (i per alguns més que probable) 

descens a Segona, doncs som on som, però mentre l’equip s’assembli bastant a aquest 

que hem tingut,  tant se val on acabem estant. 

Tot seguit, gaudirem d’un 1x1 especial, doncs entre en Francesc i en Jordi m’han per-

mès fer vacances en aquest sentit, cosa que els hi agraeixo molt. 



PÀGINA 15 Peona i Peó 

Ronda 9 

Jordi:  

Capità etern i talismà.  

Espectacular tenir un juga-
dor de la seva vàlua! Es el 
capità etern del club!! (que 
ningú se'n oblidi 
mai). Aquest any, ha estat 
de traca!!! Impecable sem-
pre! Bravo Jordi, i mil gràci-
es per haver comptat amb 
tu!  

Lopessss:  

Alma mater.  

La passió amb que agafa el per 
equips ens dona un "plus" que 
els demes equips segur que no 
tenen! Gràcies!  

Will:  

Sense paraules per definir-lo.  

La que més s'apropa es estra-
tosfèric. Els 2300 estan a 
prop.  

Oscar:  

La seguretat feta persona.  

Peasso per equips que ens ha 
dedicat l'Oscar... especialment 
xula la partida amb Llerins el 
dia del Sant Martí... l'any que 
vé et veig de 2 o 3 de l'A!!! Al 
loro!!!  

Cepa:  

Puntal  i Decisiu. 

M'ha meravellat tenir-lo al 
costat i percebre la quantitat 
de recursos que arriba a tenir 
el tio. Un gran MF! i per des-
comptat, un tio apassionat 
per l'equip ("sempre controla-
va els resultats millor que jo") 
Gràcies Crack!  

Serra:  

S'ha convertit en un gran capi-

tà que portarà esmorzar tots 

els diumenges de la propera 

temporada (d'acord, La bella 

Easo però esmorzar i seria tot 

un detall que en portés per l'A 

i el B com a mínim). També ha 

demostrat calma en els mo-

ments decisius del partit tot i 

que no s'ha prodigat massa 

amb el xivatasso de jugades. 

Ha sabut gestionar el mig del 

camp com tocava ajudant 

quan calia a tancar els partits. 

A banda d'això, ens ha delei-

tat sovint amb les seves en-

tregues "coitus interruptus" 

que mai s'arribarà a saber si 

eren bones o dolentes (a jut-

jar per com els rivals accepta-

ven taules deurien ser bones). 

No es va deixar desconcentrar 

pel look del seu rival i va sa-

ber aguantar bé la temptació 

de sortir corrents a comprar 

una pastilla de xocolata "Côte 

d'or". Continua en línia ascen-

dent, que si no es trenca l'aca-

barà portant cap a la norma 

de MC en properes tempora-

des.  

Juande:  

Hombre de hielo.  

Increíble su juego, tan lucha-
dor, tan incansable... incluso 
cuando los resultados no eran 
favorables. Bravo Juande!  

Moya:  

Messi.  

Aquest tio no té sostre! Ca-
da partida seva ha millorat 
la versió anterior. La d'ahir 
va ser impagable (inclosa 
l'obertura, jeje!) Bravo Car-
les... sense tu, no estaríem 
on som!!!  

Ezque:  

Crack d'equip.  

La nostra figura mes humil! 
Quin crack en la seva partida 
d'ahir. Es va sacrificar, i va ju-
gar per l'equip espectacular-
ment be!!! Pletòric!  

Laura: 

Pixixi imbatible.  

Recital diari que ens ha do-
nat la Laura! Mai, mai, mai 
falla!!! I a sobre el detallàs 
de les copes de cava!!! Ju-
gadora amb un "plus" d'e-
quip impagable!!! L'any que 
ve et volem de 1!  

Lluc: 

Barrios, el millor de tots.  

Sense la seva vital aporta-
ció... estaríem a 2ª de ben 
segur!!!  Gràcies pel coac-
hing impagable... i per la 
coca de llardons "superior" 
que va voler compartir!!! 
Geni i figura!!! Un crack 
com la copa d'un pi!  
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Ronda 9 
RONDA 9… (CONTINUACIÓ) 

OLOT 4,5—PEONA I PEÓ 5,5 

... Però no tot son flors i violes, i esperem que dónde dije digo digo 
Diego no sigui pràctica habitual... 

¡I és que pot ésser extremadament perillosa la ressaca del Per 
Equips! 

 

Està escrit i el document està ben guardat, dissabte a la nit es van 
fer una sèrie d’apostes, que si som homes i dona de paraula, hau-
rem de complir. 

És difícil decidir que es menjarà el marró més gros, doncs les proves 
rosen el surrealisme a vegades, i d’altres el patetisme. 

Tot això es podrà seguir en directe a la festa de la depilació, vestits 
de cavallers, amb tanga i ballant el chiki-chiki mentre un es rapa al 
zero i l’altra torna a la infància més picarona tot tornant a formar 
part de la Junta de Peona i Peó, per acabar comprant vots a base 
d’esmorzars a perpetuïtat. 

EQUIPO A 



 

PREMI DE BELLESA / EQUIP A 

“ES VA PENSAR 
QUE ERA UNA BONA 

IDEA ORGANITZAR 
UN PREMI DE 
BELLESA A LA 
PARTIDA MÉS  

BONICA DEL PER 
EQUIPS,  AIXÍ DONCS 

L’EQUIP A S’HA 
POSAT EN MARXA I 

A CONTINUACIÓ 
TROBAREU ELS  

ENLLAÇOS 
CORRESPONENTS A 

LES PARTIDES 
PRESENTADES, A 

MÉS A MÉS DE LES 
DIFERENTS  

PRECAMPANYES 
ELECTORALS” 
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Premi de Bellesa 
 

1) Optaran al premi de bellesa les partides presentades abans del dia 1 
d’abril. 
2) Els interessats que enviïn les seves partides, hauran d’haver puntuat en 
les mateixes (no s’hi val enviar una partida en la que es perd, i sí en la que 
es fan taules i es guanya). 
3) Les partides s’hauran d’enviar a tots els membres de l’equip, en qualse-
vol format que admeti un visor: chessbase, chessvideos... 
4) El dia 15 d’abril, acabarà el termini de votacions, ningú podrà votar la 
seva partida com a guanyadora, el vot ha d’anar a una de les altres candi-
dates. 
5) Hi haurà un jurat popular, via grup de Facebook, on tots els membres 
de Peona i Peó podran votar amb el mateix termini (15 d’abril). 
6) Guanyarà la partida que acumuli més vots entre els participants de l’e-
quip A, i els membres del grup de Facebook. 
7) El guanyador haurà de comentar la seva partida per l’últim número del 
butlletí de Peona i Peó. 
8) El premi (esperant convèncer al club per a que pagui) serà un trofeu 
amb placa commemorativa. 
9) La participació en el premi, implicarà l’acceptació d’aquestes bases. 

10) Els vots que arribin a butlleti@peonaipeo.com, sempre i quan arribin 
abans del 15 d’abril, i no siguin dubtosos d’haver estat comprats, també 
comptaran pel recompte final. 

11) Per a votar, tan sols cal dir el número de la teva partida preferida. 

1) http://www.chessvideos.tv/chess-game-replayer.php?id=62045  

 

2) http://www.chessvideos.tv/chess-game-replayer.php?id=61898  

 

3) http://www.chessvideos.tv/chess-game-replayer.php?id=61897  

 

4) http://www.chessvideos.tv/chess-game-replayer.php?id=61896  

 

5) http://www.chessvideos.tv/chess-game-replayer.php?id=61895  

 

6) http://www.chessvideos.tv/chess-game-replayer.php?id=61893  

 

 

http://www.chessvideos.tv/chess-game-replayer.php?id=62045
http://www.chessvideos.tv/chess-game-replayer.php?id=61898
http://www.chessvideos.tv/chess-game-replayer.php?id=61897
http://www.chessvideos.tv/chess-game-replayer.php?id=61896
http://www.chessvideos.tv/chess-game-replayer.php?id=61895
http://www.chessvideos.tv/chess-game-replayer.php?id=61893
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ESPAI CEDIT PER A PROPAGANDA 
ELECTORAL (PER AL PREMI DE BELLESA) 



 

EL CONTROL DEL CENTRE 

EL CONSELL DEL MESTRE / FREDERIC CORRIGÜELAS 

“AMB EL CONSELL 
D’AVUI APRENDREM 

A APROFITAR EL 
NOSTRE CENTRE,  A 

SABER  QUINS 
AVANTATGES DÓNA,  

I A SABER-LO 

DEFENSAR”  
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El centre. De petits sempre ens deien: “domineu el centre!!”. Sempre sentíem: 
“porteu les peces cap el centre!!”. Centre, centre, centre... Però, perquè serveix el 
centre? Hi ha obertures, com la Pirc i la Moderna, que ignoren el centre, el rega-
len. I després fan una ruptura amb e5, o f5, o inclús c5, i veiem com el centre ens 
cau com un castell de cartes. Tant centre, tant centre, però moltes vegades no-
més serveix perquè ens el trenquin. Amb el consell d’avui aprendrem a aprofitar 
el nostre centre, a saber quins avantatges dóna, i a saber-lo defensar. Per fer això, 
comentarem quan partida que he jugat recentment, on la victòria es basa en el 
meu bon centre: 

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 

1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 
cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 
Cc6  

Aquesta és una va-
riant de la Siciliana 
anomenada Rauzer. 
És la meva preferida, 
en un futur consell us 
recomanaré que la 
jugueu. 

6.Ae3 Cg4 7.Ab5 Ad7 
8.Axc6 bxc6 9.0–0  

Com veiem, al meu 
rival no li importa que 
li dobli peons, ja que 
obrirà la columna i no 
podré fer cap ruptura 
de l’estil d5 ja que té 
el centre controlat, i li 
desdoblaria peons. 

e5 

La clau: una jugada de 
centre. El domini cen-
tral negre es posa de 
manifest. 

10.Cf5 Axf5 11.exf5  

I amb aquesta conti-
nuació, encara més. 
Ara tinc un domini 
dentral total. Ningú 
m’impedirà jugar d5 
quan em vingui de 
gust. 

Cf6 

El cavall ja ha com-
plert la seva missió al 
flanc de rei, i torna al 
centre per reforçar-lo. 

12.De2 Dc7 13.Tad1 
Ae7 14.g4  

Un atac de flanc. Sem-
pre hem sentit a dir 
“contra un atac de 
flanc, contraatac al 
centre”. Aquesta frase 
es basa en que el cen-
tre és compartit. E 
naquesta partida, el 
centre és meu. No he 
de contraatacar a una 
cosa que és meva. 
Aquí és on hem 

d’aprendre la frase 
important d’avui. “Un 
atac de flanc fracas-
sarà si el centre està 
ben controlat”. 

h6 

Per això aquesta juga-
da. No vull que m’ex-
pulsin el cavall del 
centre. L’atac de flanc 
està frenat. 

15.f3 d5  

Domino el centre per-
què no em jugui Ce4 i 
centralitzi les seves 
peces. En aquesta 
partida el centre és 
meu i només meu. 

16.Af2 Cd7 

És interessant per 
obrir la diagonal de 
l’alfil i controlar la 
casella c5. 

17.Rh1 0–0  

 



 

Vaja, sembla que l’enveja 
ha arribat a les peces 
blanques. Han vist un 
centre tan maco que no 
han pogut aguantar-ho 
més i el volen destruir. 
Hem de defensar-lo! 

Cb6  

Sort que teníem les peces 
centralitzades. Qualsevol 
diria “quina sort que has 
tingut!” I jo li respondria 
(sarcàsticamen)t: “Sí, he 
fet les coses bé tota la 
partida, és totalment ca-
sualitat que ara em surtin 
les jugades bones”. 

23.Dd3 Tfd8  

Aquesta jugada es diu 
“Sobreprotección del 
punto fuerte”. Abans 
d’iniciar qualsevol atac, el 
teu punt més fort ha 
d’estar molt ben defen-
sat, perquè si cau aquell 
punt, cau tot. 

24.a4 a5  

Molt astut. Ha intentat 
expulsar-me el cavall que 
controla el centre i jo li 
he impedit. Cal veure que 
si 25. axb6 faig Cc4, i des-
prés Txa6, i recupero el 
peó amb el centre intac-
te.  

25.h4 

Desesperat per no haver 
trencat el meu centre, 
ara em vol atacar pel 
flanc. Però recordem que 
“Sense el centre contro-

Increïble, no? El blanc 
m’ha donat moltes mos-
tres d’hostilitat pel flanc 
de rei. M’ha deixat molt 
clar que m’atacarà pel 
flanc de rei. Per què 
m’enroco curt, doncs? 
Està clar: perquè ho faci! 
Tinc el centre controlat, 
el seu atac fracassarà, així 
que el convido a ficar-se 
en aquest atac que no li 
servirà per res. A més a 
més, comunico les meces 
torres 

18.Tg1 f6  

Si vol fer g5, que sigui a 
canvi d’obrir-me una co-
lumna. A més, f6 reforça 
el meu immaculat centre. 

19.Df1 Ac5 20.Axc5 Cxc5  

Canvi de peces per arri-
bar a un final. La meva 
estructura és millor, així 
que m’interessa arribar-
hi. Com que tinc el domi-
ni del centre, puc propo-
sar aquests canvis. Sense 
el control del centre, no 
estaria podent fer tota 
l’estona el que em ve de 
gust. 

21.b4 Cd7 22.b5  

lat, els atacs de flanc 
fracassaran”. 

Tac8  

Ni m’immuto. Jo he de 
col·locar la torre a la co-
lumna c per obrir-la i 
començar la invasió. 

26.g5 hxg5 27.hxg5 Rf7  

Com que amenaça gxf6, 
seguit de Txg7, he de 
desclavar-me. Portar el 
rei cap el centre seria un 
suïcidi en condicions 
normals, però no si el 
centre està sota control. 

28.g6+ Re7  

Perfece. El rei ja ha fet el 
que s’havia de fer .Ha 
provocat a l’enemic per 
obrir una columna, i se-
ran les meves torres les 
que l’ocuparan. No hi ha 
res millor que aprofitar-
se de la feina que han fet 
els altres. 

29.f4  

Un últim intent de trencar 
el centre, però ja és massa 
tard. Les meves tropes es-
tan preparades pel saqueig. 

cxb5 30.Cxb5 Th8+  

La columna que ha obert 
per atacar-me a mi jo ara 
l’aprofito per atacar-lo a 

EL CONSELL DEL MESTRE / FREDERIC CORRIGÜELAS 
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ell. 

31.Rg2 Dxc2+ 32.Dxc2 
Txc2+ 33.Rf3 e4+ 

Els meus peons centrals 
també s’afegeixen a la 
festa. 

34.Rg3 Tch2 35.Cd4 Cc4 
36.Tb1 T8h3+ 0-1 

Faig mat a la següent, i 
abandona. 

 

Com hem vist, el control 
del centre és fonamental 
tan a l’hora de defensar-
nos com per atacar. Ara 
ja sabem per què sem-
pre ens han dit que con-
trolem el centre. 

 

Fins la propera! 
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ACUDITS 



 

{Fa molt temps que 6. 
f4 forma part del meu re-
pertori, una de les seves 
virtuts és que està molt 
menys explorada que les 
línees amb 6.Ag5 i 6.Ae3 
sovint analitzades fins la 
jugada 30. Aquí, com veu-
rem, hi ha més lloc per la 
improvisació.}  
 
6… e6  
 
(6... e5 {L'alternativa a 
6...e6. És més sòlida, però 
si el negre vol jugar a 
guanyar, 
té l'inconvenient que se sol 
arribar a posicions tran-
quil.les amb poc 
desequilibri. Una de les 
diferències fonamentals és 
que, jugant e5, el blanc 

1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 
cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 a6 
6. f4  

I OPEN INTERNACIONAL DE NADAL 
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l'expulsió del cavall de c3 
que controla les caselles 

8. Nb3  
 
(8. a3 $5 {Aquesta és l'altra 
possibilitat, el cavall de d4 
queda defensat 
indirectament ja que 
després de 8...Dxd4??, la 
dama negra quedaria atra-
pada amb 9.Ae3.})  
 
8... Qc7 9. g4 b5 10. a3   
 
{Aquest moviment ha estat 
molt poc jugat però és 
molt lògic, el blanc evita 

Víctor Lillo (2349) - Enrique Colón (2376)  

01.Gener.2012 

“El Peó aïllat de Girona ens comenta una de les seves partides del torneig 
de Nadal” 

quasi sempre s'enroca 
curt, mentre que amb e6, 
és possible arribar a una 
posició d'enrocs oposats 
amb atacs violents, com 
veurem a la partida.})  
 
7. Qf3 Qb6  
{Més precisa que 7...Dc7, 
la idea és descol.locar el 
cavall del centre.}  

claus de e4/d5. Les línies 
principals són 10.g5 o 
10.Ad3. La última no em 
convencia perquè l'afil 
blanc pot estar millor si-
tuat a la diagonal h1-a8, 
especialment si el negre 
decideix enrocar llarg.} 
(10. g5 $5 b4 11. Nb5 
{Aquesta era l'altra opció 
però no recordava com 
continuar en les complica-
cions resultants. A més, 
sospitava que en Quique 
s'hauria preparat aquesta 
variant, com després em 
va dir durant les anàlisis.}) 
(10. Bd3)  
 
10… Bb7 11. g5 Nfd7 12. 
Be3 Nc6 13. O-O-O b4   
 
(13... O-O-O {En aquest 
tipus de posicions de vega-
des el negre opta per l'en-
roc llarg, descartant el joc 
violent amb enrocs opo-
sats. Després de 0-0-0 el 
blanc deu estar un xic mi-
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LA PARTIDA  

16. Bg2  
{Desenvolupament. És 
fonamental controlar d5.}  
 
16… Be7 17. h4 O-O 18. 
Kb1  
 
(18. f5 {Potser era millor 
que Rb1, tot i així, s'han de 
vigilar els temes amb Ca2+. 
La jugada de la partida és, 
tard o d'hora, quasi obli-

llor degut a la seva avan-
tatge d'espai. 13...b4 és 
una jugada més combativa 
i no crec que sigui pitjor, ni 
molt menys, que 0-0-0.})  
 
14. axb4 Nxb4 15. Qf2  
{Durant la partida aquesta 
jugada profilàctica em va 
agradar bastant. La idea 

és controlar la casella de 
b6 per evitar el salt del 
cavall de d7, a la vegada 
que es desclava la dama 
del peó de e4 evitant te-
mes amb 15...d5.}  
 
15… Rc8  
{El negre renova l'amenaça 
de d5, aprofitant l'acció de 
rajos X entre la torre, la 
dama i el cavall de b4 que 
apunten a c2.}  

gatòria en posicions amb 
enrocs llargs.}) 
 
18... a5 19. Rd2 
 
{Jugada pseudo- rofilàctica 
que resulta ser un error. El 

negre estava amenaçant 
19...a4 amb idea de men-
jar el peó de c2 i, de fet, 
sembla que amb aquest 
moviment puc evitar-ho, 
però no és així... Era molt 
millor 19.Cd4, mantenint 
cert avantatge.} (19. Nd4)  
 
19... Ba6  
(19... a4 {Aquesta enèrgica 
jugada posava en proble-

mes a les blanques. La idea 
és que després de Cxa4 el 
negre juga Dc4! plantejant 
dues molestes amenaces: 
Axe4 i Cxc2. Cap dels dos 
vam veure aquesta se-
qüència, ni durant ni 
després de la 
partida. Els omnipotents 
mòduls d'anàlisi ens ho 
van haver de dir.})  
 
20. Bf1  
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{Creant la màxima tensió. 
Recordo que en aquest 
moment el molt il·lustre 
director d'aquest butlletí 
va acostar-se a mirar la 
partida. Com a bon romàn-
tic que és, els seus ulls van 
il·luminar-se en veure la 
meva infanteria tan avan-
çada.}  
26… Nxb3 27. gxh7+ Kxh7 
28. cxb3 Ng4  

{Jugada única. El cavall 
s'incorpora al joc creant 
algunes amenaces al flanc 
de dama. El blanc ha de 
jugar amb energia 
o sinó la truita es pot girar 
ràpidament.}  
26. g6 

{Perd immediatament. Tot 
i així la posició ja era molt 
difícil per en Quique i tots 

LA PARTIDA 

{La meva idea era evitar 
que l'alfil negre es 
col.loqués a c4 des d'on 
amenaçaria el cavall de b3 
i defensaria l'important 
punt de e6.}  
 
20… Rb8  
 
(20... a4 $1 {Un altre cop 
era possible, però definiti-
vament, a cap dels dos 
se'ns va acudir.})  
 
21. f5  
 
{Després d'una sèrie de 
jugades defensives, ara 
toca passar a l'atac. Crec 
que tots dos bàndols tenen 
recursos suficients però 
em sembla que l'atac del 
blanc arriba més depres-
sa.}  
 
21… Rfe8 22. f6 Bf8 23. h5 
Ne5 24. Bxa6 Nxa6 
25. Bd4  

{L'àlfil es situa en la millor 
diagonal possible, ja falta 
poc per obrir la llauna del 
rei negre.}  
 
25… Nc5 

dos començavem a estar 
apurats de temps.} (28... 
gxf6 {Segons 
el Houdini era la única ju-
gada per no perdre en l'ac-
te, encara que després de 
29.h6! el mòdul considera 
que el blanc té un avantat-
ge força gran. La defensa 
del negre seria, igualment, 
molt difícil i més tenint en 
compte que a en Quique li 
quedava molt poc temps.} 
29. h6 )  
29. Qg3 Nxf6 30. Bxf6 
Rxb3  
(30...gxf6 $2 {La clau és 
que no es pot jugar gxf6 
perquè després de 31.h6 el 
negre no podrà parar el 
mat, el blanc jugarà Tg2 i 
Dg8++ (l'àlfil està esclavit-
zat controlant g7).} 31. h6 
Qc5 {Amb intenció d'anar a 
g5, es troba amb una 
contundent rèplica relacio-
nada amb el tema de la 
obstrucció.} 32. Nd5) 
31. Rg1  
{La partida ja està decidi-
da, poques jugades 
després en Quique va 
abandonar. Vaig quedar 
molt satisfet amb aquesta 
victòria, la partida va ser 
molt emocionant i, excep-
tuant el tema amb a4 que 
se'm va escapar, crec que 
vaig jugar bastant bé.}  
1-0 
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FRASES CÉLEBRES 

“No es una movida, aún la mejor     
movida que tu debas buscar, sino un 

plan comprensible” 
(Eugene Znosko-Borovsky)  

“En la vida, como en el Ajedrez, los 
Peones propios obstruyen nuestro 

camino. La gran fortuna de un hombre, 
su comodidad, placer, hijos, libros, que 
deberían ayudarle a ganar, con mucha 
frecuencia lo ponen en Jaque Mate” 

(Charles Buxton)  

“No hay precio que no valga la pe-
na por la cabellera del Rey enemigo” 

(Koblentz)  

“Tu puedes aprender mucho mas de 
una partida que pierdas que de 

una partida ganada. Tendrás que per-
der cientos de partidas 

antes de llegar a ser un buen jugador” 
(José Raúl Capablanca)  

“Si un gobernante no entiende al Aje-
drez, ¿como puede 

gobernar él un reinado?” 
(El Rey Khusros II)  

“El Ajedrez es un expediente tonto que 
hace creer a la gente inactiva que 

hacen una cosa muy astuta cuando so-
lamente están perdiendo su tiempo” 

(George Bernard Shaw)  

“Si prohibieran el ajedrez, me conver-
tiría en contrabandista” 

(Mikhail Tal) “ 

“Yo creo que el Ajedrez posee una ma-
gia que es también una ayuda en la 

edad avanzada. Una rodilla reumática 
es olvidada durante una partida 

de Ajedrez y otros eventos pueden pa-
recer algo sin importancia 

comparada a una catástrofe en el ta-
blero de Ajedrez” 

(Vlastimil Hort)  

“Un jugador que trata de regresar una 
movida en el  Ajedrez es un futuro car-

terista” 
(Richard Fenton)  

“Si tu oponente no puede hacer nada 
activo, entonces no apures 

 la posición; En vez de eso, déjalo estar 
sentado ahí, 

sufriendo y rogándote por un empate” 
(Jeremy Silman)  



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! 
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Les blanques fan mat en 11. 

Juguen negres i fan taules El negre es deixa fer mat 
de la manera més curta. 

Blanques juguen i guanyen Blanques juguen i guanyen 

“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”. 

Blanques juguen i fan taules 
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RACÓ LITERARI 

Dama f4 
Todo iba sobre ruedas en 
villa Maravilla. El sol brilla-
ba en lo más alto, no había 
nada fuera de lugar, ni una 
nota desafinada en miles 
de años, pero cierto es que 
tanto orden es capaz de 
ahogar al más pintado, y 
aunque se respirase un aire 
tan impoluto, sabía que lo 
que realmente quería mi 
alma, lo que necesitaba, 
era algo que me hiciera 
perder la cabeza, un deto-
nante. Todo estaba tan mi-
limetrado que hasta los 
trenes y los autobuses lle-
gaban puntuales, y fue pre-
cisamente en uno de estos 
últimos dónde la vi, y todo 
se desmoronó.  
 
Como no podía ser de otra 
manera, era el autobús se-
senta y cuatro, y recuerdo 
haberlas contado; treinta y 
dos personas ¿Porque no 
existirá la línea sesenta y 
nueve? De bien seguro que 
el relato tomaría otro cáliz. 
En fin, recuerdo perfecta-
mente cómo me sedujo, 
pero admito mis limitacio-
nes y pretender explicar el 
porqué de este repentino 
enamoramiento sería de-
masiado osado ¿Serían tal 
vez sus peligrosas curvas?, 
¿La infinita alegría que des-

pedía?, ¿La dificultad del 
objetivo? Seguro que era 
una mezcla de todo y algo 
más. 
 
La analicé una y otra vez, 
analicé todos sus movi-
mientos, intenté conven-
cerme de la posibilidad de 
que existiera alguna mejor, 
sin resultado alguno, por 
qué sé que cuando me ob-
sesiono con bellezas de tal 
tamaño, entro en un punto 
de no retorno y no paro 
hasta que consigo lo que 
me propongo. Era tan in-
creíble que no me parecía 
real y por eso dudé. 
 
Ahora me arrepiento de 
haber dudado y no haber 
hecho nada para que se 
quedara conmigo. Porque 
tal como vino se fue. De 
repente desapareció, fue 
todo muy rápido: el niño 
pequeño del cochecito se 
puso a llorar y el abuelo a 
intentar consolarlo, la se-
ñora de mi ventanilla me 
pidió que me hiciera a un 
lado para que pudiera salir 
y el hombre que tenía de-
lante leía un libro llamado 
los escorpiones y desde la 
puerta trasera una chica 
gritábale puerta al conduc-
tor. Fueron tres segundos 

en los que distraje mi 
atención, tres segundos 
en los que la perdí. 
 
Ahora como un loco la 
persigo, me paso el día 
en el mismo autobús, 
sentándome en el mismo 
sitio, haciendo la misma 
ruta una y otra vez para 
ver si la puedo recupe-
rar, pero no vuelve, en-
contré la solución a to-
dos mis problemas y por 
un despiste fatídico la 
perdí, si al menos pudie-
ra recordar sus formas... 
Pero era demasiado fan-
tasiosa, tanto de que ya 
he empezado a dudar de 
si de verdad existió algu-
na vez, y ahora, para po-
der desecharla y llegar a 
dormir tranquilo otra 
vez, tendría que verla de 
nuevo, ¡Pero por más 
que trate de olvidarla no 
consigo recordarla! ¿Era 
una holandesa?, 
¿Escandinava?, ¿Era en 
la variante del cambio de 
la francesa? Me suena 
que era un alfil por peón, 
o un... ¿Caballo por e6?, 
¿Era llevar la Dama a f4? 
 

López Forn  



Social 

Ara que acaba el Per 
Equips i m’ho he passat 
tant bé, sé que trobaré a 
faltar aixecar-me els diu-
menges i veure els meus 
companys, per tant, pre-
gunto: ¿No seria possible 
organitzar un social? Estic 
convençut que no seré 
l’únic malalt amb més 
ganes de joc, i ja que te-
nim un local tant bonic... 

Anònim. 

Algú fa cas? 

No puc evitar preguntar-
me, si  aquestes merave-
lloses seccions com son: 
el consell del mestre i 
secrets d’obertura, tenen 
influència en algun dels 
lectors. De debò algú farà 
cas a aquestes obertures 
tant peculiars quant s’ha-
gi de jugar els ELO’s en un 
torneig? 

Anònim. 

 

Final de Lliga 

Desitjo donar                
l’enhorabona als equips A 
i B per mantenir les res-
pectives categories, i en 
general a tot Peona i Peó 
per la que ha semblat, 
una molt bona tempora-
da. I celebro moltíssim la 
iniciativa del premi de 
bellesa i permetre’ns veu-
re aquestes petites obres 
d’art, sobre tot la de la 
doble entrega, cavall per 
h2 i alfil per g3.  

LA VEU DEL SOCI (CARTES AL DIRECTOR) 
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Kaypi 
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SECRETS D ’OBERTURA / JOSUÉ EXPÓSITO 

Per combatre  sortides obertes amb negres en partides rapides on el blanc s' enroca curt, 
sempre m'ha semblat molt fort utilitzar la jugada h5 principalment per un motiu psicològic 
ja que el nostre rival s'ha de preocupar també per la defensa i part del seu temps de rellot-
ge el gastarà no només en mirar d' atacar-nos amb f4-g4-f5 sinó també en pensar com de-
fensar-se del nostre possible atac. En obertures que ja hem vist anteriorment com el Fis-
hing Pole em utilitzat aquesta tècnica, avui us presento una nova alternativa: L'atac de 
flanc de la carokan! 

Teoria de ràpides:  Atac de flanc a la carokan 

1.e4 c6 2.d4 d5 3.Cc3 dxe4 
4.Cxe4 Cf6 5.Cg3 

 Existeixen altres opcions 
que s' haurien de tenir en 
compte com la més normal 
5.Cxf6 o 5.Cg5. La primera 
es la més teòrica i podríem 
mirar variants de prendre 
amb el peó de g obrint la 
columna per atacar amb la 
torre o jugar més tranquils 
matant d' e, però tot això 
ho deixarem per un altre 
estudi. 

5...h5!  

6.Ag5  

[Mirem algunes possibili-
tats que ens poden fer: 

Opció A: 6.h4 Es mòlt co-
mú (i potser lo millor) que 
a h5 ens contestin movent 
també el seu peó de h, 
contra això pressionarem 
el cavall de g3 intentant 

crear debilitats obligant a 
fer f3 fent Ag4, e6 i Ad6 
per exemple: 6...Dc7! 
7.Ac4 [Si 7.Be2 Bg4 i el ma-
teix plà però el seu cavall 
anirà per f3 que es una 
mica pitjor que per e2] 
7...Ag4 8.C1e2 e6 9.f3 Ad6  
(posició clau) 

10.0-0? Axg3 11.fxg4 Ah2+ 
12.Rh1 hxg4 guanyant 

10.Cf1 Af5 11.Bg5 Nbd7 
12.Qd2 Nd5 i el negre està 
genial 

10.Kf2! Nbd7  entregant 
peça! perquè si 11.fxg4 
Nxg4+ 12.Kf3 0–0–0 i l'a-
menaça d' Axg3 i Ce5 es 
fortíssima. Si no es mengen 
la peça la seguim entre-
gant fins que se la men-
gin :) 

 

Opció B: 6.Cf3 es deixa 
anar tocant el cavall? 
doncs incrustem un peó 
fins al fons 6...h4 7.Ce2 h3! 
aquí hi ha moltes possibili-
tats que poden portar-nos 
a posicions molt rares i 
divertides.  

Opció C: 6.Ac4 igual que l' 
anterior 6...h4 7.Ce2 però 
ara m'agrada el pla de fer 
7...b5 i treure l' alfil per b7 
que pressionarà a g2 amb 
l'ajuda del nostre peò de 
flanc. 
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SECRETS D ’OBERTURA / CONTINUACIÓ 

Teoria de ràpides (II)  El fantàstic atac fantasia. 
Continuem amb la variant 
"graciosa" de 6.Ag5 

 

6...h4 7.Axf6  

 

[el blanc encara es podria 
mig salvar amb 7.C3e2 
però després de 7...Db6 
tocant a b2 i combinada 
probablement amb Ce4 el 
negre està bastant millor]  

 

7...hxg3 8.Ae5  

 si 10.c3 Dxe5!! 11.dxe5 
gxh3 i el peó corona! 

però si tapa de dama ara 
ja no serveix sacrificar la 
dama: 

 

10.Dd2 Dxe5? 11.exd5 
gxh2 12.Cf3 h1=D 13.0-0-0 
i el blanc està molt millor. 

 

Però encara tenim un 
últim truc: si 10.Dd2 
gxf2+! i guanyem la dama 
o coronem a g1! 

 

el blanc confiava en aques-
ta jugada per quedar-se en 
igualtat material i parella 
d'alfils (encara que amb el 
rei una mica malament), 
però ara ve la sorpresa: 

 

8...Txh2 9.Txh2 Da5+  i el 
negre guanya espectacu-
larment 

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

Ens veiem! 

“Doncs això es tot per avui, felicitats a tots els 
equips del Peona i Peó, i en especial al equip A per 
la seva espectacular victòria de l' ultima ronda que 
permet mantenir la categoria i lluitar l' any vinent 
segur per ascendir a la Divisió d' Honor. Felicitats! 
Fins la propera” 

 



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 

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

“PEL MES VINENT...  EL NOSTRE PEÓ V ÍCTOR COLLELL 
RECOLLIRÀ EN UNA SÈRIE DE CRÒNIQUES D’ALTÍSSIMA QUALITAT 

I FINA IRONIA EL DIA A DIA DEL CAMPIONAT DE CATALUNYA...” 

“...  A MÉS A MÉS DEL GUANYADOR DEL 
PREMI DE BELLESA...” 

“...  I  DE MOLTES, 
O VARIES, O 

ALGUNES COSES 
MÉS!” 


