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volem que aquest projec-
te tingui continuïtat tots 
haurem d’aportar el nos-
tre granet de sorra.  
 
Tothom hi pot escriure, 
tothom hi pot col·laborar 
i aportar-hi alguna cosa. 
Des d’una partida, un 
passatemps, una conte, 
una història, un acudit, 
dibuix o foto. Qualsevol 
cosa servirà per enriquir 
encara més una publica-
ció que aquest any ha 
aconseguit que, d’una 
manera lúdica i entretin-
guda, tots ens involu-
crem en el dia a dia del 
club i dels escacs. 
 
Moltes gràcies a tots els 
qui heu fet possible 
aquest any de publicaci-
ons extraordinàries i 
bones vacances a tot-
hom. 

Quan el Marc em va dema-
nar que aquest mes el subs-
tituís en l'edició del butlletí 
jo no era conscient del què 
implica tot plegat.  
Editar aquest butlletí m'ha 
fet adonar, encara més, de la 
feina espectacular que el 
Marc i tot els col·laboradors 
han realitzat durant aquests 
últims 10 mesos. 
 
No és la primera vegada que 
s'intentava crear un butlletí. 
Fa uns quants anys, gràcies a 
l'esforç del Jordi Capellades 
vam poder gaudir d'unes 
quantes publicacions que 
intueixo que no van acabar 
tenint continuïtat per la falta 
de col·laboració. 
 
Aquest any en canvi, el but-
lletí ha estat possible princi-
palment gràcies a la gran 
dedicació, persistència i 
il·lusió del Marc i de l'equip 
espectacular de 

col·laboradors que ha 
aconseguit formar. Des-
conec si el proper curs 
podrem seguir gaudint de 
la seva publicació,  espe-
ro que sí. Tinc la sensació 
que l'acceptació ha estat 
immensa i que tothom 
espera que així sigui.  
 
El butlletí crec que ens 
aporta a tots plegats mol-
tes coses. Per una banda,  
des de la perspectiva del  
club és una eina molt útil 
perquè la junta es pugui 
expressar i arribar a tots 
els socis. Per altra, a tots 
ens serveix per cohesio-
nar-nos, per acabar-nos 
de conèixer i saber quina 
és l’activitat diària de tots 
els sectors del club.  
 
De totes maneres la rea-
lització d’aquest butlletí 
no pot ser una feina d’u-
nes poques persones. Si 

EDITORIAL / GUILLEM SUBIRACHS MANCEBO 
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RABIOSA ACTUALITAT DEL CLUB / ENRIC GARCIA 

ACABA EL “GRAND SLAM”  

Que vol dir el “Grand Slam” del club?  

Serien els 4 grans campionats que es juguen cada temporada que tindrien més 
repercussió i importancia per a un grup important de jugadors/res del club o per 
el club en si. 

Per mi no hi ha dubte. A partir d’aquesta temporada podem parlar de 4 grans opens o campio-
nats d’enorme impacte al club: 

1) Open de Nadal del Guinardó. El seu èxit de participació i implicació per part de tots els sec-
tors del club l’han fet entrar de cop en el “Grand Slam” particular del club. 

2) Per equips de Catalunya. Diumenges pel matí. Naturalment no pot faltar en aquesta classifi-
cació. Es el torneig rei per a qualsevol federat d’escacs a Catalunya. Tindria més importancia per 
als jugadors/res adults del club. No tant per als d’edats escolar o familiars dels mateixos.  

I ara els següents 3 i 4 que respectivament es desdoblarien per parelles en dos campionats rela-
cionats entre si. 

3) Campionat de Catalunya d’Edats. Desdoblament de dos; per equips primer i després Indivi-
dual. Aquest es la gran referència dels jugadors/res en edat escolar o familiars dels mateixos. La 
classificació per al mateix o una bona actuació en aquest pot ser per alguns l’objectiu de la tem-
porada. 

4) Campionat per edats del Barcelonés que es porta a terme al Casinet / Cotxeres.  També des-
doblament de dos. La llarga temporada escolar dels dos campionats Individual i Per equips de 
divendres a la tarda es l’altre referència dels escolars del club i els seus familiars. Asegura man-
tenir l’emoció i la distracció escaquística al llarg de la temporada.  

Tot els meus respectes per altres campionats importants per alguns del club. Destacar opens tra-
dicionals com La Pobla de Lillet, Llinars, Tres Peons, Jake, Open de Sants, de Montcada, de Cata-
lunya subs 8,  Campionats d’Espanya, Finals Fours, Open Torxa, Femenins, campionats a escoles 
per final de curs, Copa Catalana, …….i molts altres perque l’activitat de joc del club es immensa. 
Però aquests serien importants per alguns o un grup del club; però els anteriors 4 numerats ho 
son per a ja un grup considerable i majoritari, per això ho anomenaria així: “GRAND SLAM” (em 
poso d’empeus al citar-ho). Els altres serien Masters 1000 o 500 si es vol. 

Acaba el “Grand Slam” 

Acabat aquest aclariment, citar que amb la finalització del Per equips 
escolar del Barcelonés ha acabat el “Grand Slam” de la temporada. 
Els resultats d’aquest campionat per al club han resultat excel·lents. 
A les 5 categories el club tenia equips amb possibilitats de quedar 
campions a la darrera ronda. Finalment s’han aconseguit títols a 3 
categories i podis a les altres. També destacar el paper del equip B a 
sub 14 que ha finalitzat segon empatat amb l’equip A, que ha quedat 
campió només per desempat. 
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RABIOSA ACTUALITAT DEL CLUB / ENRIC GARCIA 

Històricament el club sempre ha aconseguit excel·lents resultats a campionats per equips esco-
lars del “Grand Slam”. Tenim molta base de jugadors.  Això es molt mèrit de l’escola dirigida per 
Pep Melendres i Frederic Corrigüelas, i també d’entrenadors com l’Alex Cuartas i altres perque 
l’escola cada vegada es més gran. 

Respecte a individuals a vegades han arribat bons resultats i altres vegades no tant. Però aques-
ta temporada han resultat molt meritoris els tres podis femenins al Campionat de Catalunya i 
altres jugadors que han arribat amb possibilitats reals a la darrera ronda.  

Seguint parlant del “Grand Slam” i també actualitat, tambe aquesta temporada el Per equips de 
Catalunya ha resultat un èxit en resultats. L’equip A i l’equip B han aconseguit mantenir-se a ca-
tegories molt meritòries. I altres equips també han donat la cara 
molt bé. Per exemple en la categoría de Promoció l’equip A va acon-
seguir el títol de la Final Four jugada al club. 

 

2 opens a la vegada, molts del clubs jugant a llocs diferents!!! 

Ha estat comú al nostre club, però també a altres clubs importants 
de Catalunya que un grup de jugadors del club es posin d’acord, s’apuntin i vagin plegats a un 
determinat open; i que això es repeteixi cada any. Al nostre club hi ha exemples típics com La 
Pobla de Lillet o opens als Tres Peons o altres. 

El que ja no es tant habitual i trobo molt meritori es el següent: 2 opens diferents que es juguen 
a la vegada, dissabte tarda. I d’un mateix club trobes un grup nombrós de jugadors als dos 
opens!!. Parlo del open de LLinars; 15 jugadors del club jugant; i l’Open del Jake, 6 jugadors ju-
gant més habituals espectadors que no van arribar a temps a apuntar-se. 

Això demostra l’enorme activitat de joc al club. Reflexionem bé: som dissabte tarda i hi ha juga-
dors del club jugant per tot arreu, i no son campionats del Grand Slam. L’ambient del club està 
més viu que mai!! Vibro amb això!! 

 

“Mercato” del club 

Sobre posibles fitxatges podriem parlar de jugadors d’altres clubs que fan classe al nostre local 
amb l’Alex Cuartas, o becats per la federació que fan classes al club. O també s’ha vist impor-
tants jugadors d’altres entitats amb elos propers als 2300 prenent alguna cosa alguna nit amb 
gent del club. D’això pot sortir algun fitxatge. Temps al temps. 

 

El racó de Nostradamus 

Venen temps on hi ha retallades a subvencions. La Federació Catalana 
ja anuncia que ho patirà per part de la Generalitat. Compte perquè a 
campionats clàssics importants, algun del Grand Slam pot haver canvis 
importants durant la temporada  propera. Hem d’estar preparats, que 
a ningú li agafi desprevingut. Temps al temps també. 

 



 

LES RECEPTES DEL DOCTOR MAYANS / MARIANO MAYANS 

1.e4 e6 2.c4 d5 3.cxd5 
exd5 4.exd5 Cf6 5.Cc3 
Ae7 6.Ae2 

Fuera de teoría, se suele 
jugar  6.Ab5 o 6.Ac4 

6…0-0 7.Ab3 Cbd7 
8.Cge2? 

Con idea de mantener d5 
con Cf4, pero es un error 
que marcará la partida.  

8… TEST 1 

 

8…Ce5 (3 puntos)  

9. Cg3 

(9.Cf4 g5 10.Ch5 Cxf3+ 
11.Dxf3 g4 12.Cxf6+ Axf6 
13.Dd1 Te8+ 14.Rf1 Ad4) 

9...Cd3+ 10.Rf1 Ac5 -+ 
11.Cge4 Cxe4 12.Cxe4 

Momento clave! La ven-
taja negra parece clara 
pero...cómo continuar? 

12… TEST 2 

12… Dh4?! (+3 puntos) 

12….b6! (+5 puntos)Una 
jugada difícil, pero muy 
lógica! La idea es jugar 
Aa6 y mantener el caba-
llo en d3. 

13.Cxc5 bxc5 Qué caba-
llo! 

12...Te8! (+7 puntos)
Lógica! Si has calculado 
las siguientes variantes 
apúntate 7 puntos, por-
que acabas de conseguir 
gran ventaja! 

12...Te8 13.Cxc5 (13.Dc2 
Txe4 14.Dxd3 Dh4 15.g3 
Ah3+ 16.Ag2 Df6-+) 
13...Te1+ 14.Dxe1 Cxe1 

15.Rxe1 De7 -+ 

13.g3 Dh3! 

13...Ah3+ 14.Re2 Cf4! 

14.Ag2 Df5 15.Df3  Las 
negras están bien ¡Pero 
tienen peón de menos! 
¿Cómo seguir? 

a) 15... Te8 

b) 15... Dxd5 

c) 15... Dxf3 

15… TEST 3 

Aunque parezca lógico 
mantener las damas, 
fritz propone 15...Dxf3! 
(+5 puntos) 16. Axf3, 
Te8 17.Rg2, Ad4-+ (Fritz 
-2,18) Y así las blancas 
siguen atadas! No 
15...Dxd5? (-5 puntos) 
por 16.Cf6+  

Hay días en que estamos orgullosos de nuestra partida... hasta que la ponemos en el Fritz! 
Entonces descubrimos que hay un mundo de nuevas ideas, táctica y variantes alternativas. 
Y eso es lo que hace tan bonito al ajedrez y... tan difícil ganar partidas ganadas! 

A partir de los cálculos de Fritz he montado un pequeño test. A mi se me escapó la ventaja, 
pero espero que tú lo hagas mejor y sumes muchos puntos! 

GANAR PARTIDAS GANADAS 

L.D Jiménez - M. Mayans   
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17...Te7 (o 17...Td4) (+5 
puntos) 18. Dxf5 Axf5 

 18.d3 Ab5 19.Ae3 Axd3+ 
20. Rg1  

Última oportunidad para 
las negras de quedarse 
con clara ventaja. Cuál es 
la jugada? 

20… TEST 5 

 

20… Dxf3 (-1 punto) 

20...De5! (+3 puntos) 21. 
Axc5 Te1+ 22.Af1 Axf1 
23.Txe1 Dxe1 24.h3 Ae2+ 

21.Axf3 Axe3 Después de 
todo... juegan las blancas 
y pueden igualar! Cuál es 
la jugada? 

22. TEST 6 

15...Te8?! 

+2 puntos. Está bien, pe-
ro no es la mejor  

16.Dxd3 Txe4 17.Df3  

Se están escapando! Qué 
deben jugar las negras 
para mantener su venta-
ja? 

17... Ad7 

17...Te7 

17... g5 

17…. TEST 4 

 

17...Ad7?! (+3 puntos por 
cañero) Impide el cambio 
de damas, si 18.Dxf5 
Ab5+! Mi valoración: 
17.Ad7!! Aplausos -/+, 
valoración del Fritz: Ad7? 
Mala =+!!! Otra jugada 
que, a pesar de ser tácti-
camente correcta... deja 
escapar la ventaja!!  

17...Dxf3 (+3 puntos) 
18.Axf3 Ah3+ 

22. fxe3? 

22.Td1!= (+5 puntos) 

22.Axe4 (-3 puntos) 

22… Txe3 23.Rf2 Tae8  

Las blancas aguantan si 
encuentran la siguiente 
jugada... cuál?  

24. TEST 7 

24.Tad1?  

Los apuros de tiempo! 
Las blancas todavía ten-
ían opciones con 
21.Thc1! (+3 puntos) 

24… Ae2 25.Axe2 Txe2+ 
26.Rf3 T8e3+ 27.Rf4? 

Y las negras dan mate… 
¿Cómo? 

27… TEST 8 

LES RECEPTES DEL DOCTOR MAYANS / MARIANO MAYANS 

27…  Te4+ 28.Rf3  

28.Rf5 h6 

28…g5 (+3 puntos)  
29.h3 f5 

0-1 

SERÀ CAPAÇ EL JOSUÉ D’OBTENIR, SENSE TIRAR 
LES PECES, LA PUNTUACIÓ MÀXIMA?  

EL REPTE  
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LA FINAL FOUR / V ÍCTOR COLLELL 

Les semis 
El divendres dia 11 de Maig es disputaven dues Final Four. El Regal 
Barça i l’Olympiakos es disputaven passar a la final, mentre el Peo-
na I Peó “A” i el Peona I Peó “C” (Sub-14) es disputaven el mateix, 
passar a la final. No ens havíem de confiar, era un equip que ens 
podria fer passar una mala tarda, doncs com l’Olympiakos. 
I bé començava la tarda, quan l’Albert Pita i jo estaven asseguts mirant com jugaven l’A contra el B i 
el C, ja que tant al Pita com a mi no ens havien vingut els rivals. El Pita jugava contra Martínez Pla, 
del Vila Olímpica, i ningú sabia per què encara no havia vingut. I a mi em tocava Pablo Rosàs, un sub
-12 del club que no el coneixia. Quan entrava per la porta, i Xavi Cardó li mostrava on havia de seu-
re, a la taula 4, vaig saber que era el meu rival. 
El marcador se’ns posava a favor en 20 minuts. Jo guanyava més que còmodament a Pablo Rosàs, 
traient-me un mat de dama i cavall de la màniga. Les altres partides, molt igualades. Aprofitaria per 
passar-me per el Casinet per veure com anaven els sub-12 i els sub-10. Els sub-12 ja guanyaven 1-0 
després de que Jordi Lladós fes mat en menys de deu jugades. Quin tiu. Mentre xerrava amb Josep 
Lladós i Ramon Povill, els dirigents de la pàgina web de Peona I Peó sobre el bloc, cap dels altres ju-
gadors acabaven, així que vaig decidir tornar a Joan Pelegrí. Quan estava de camí, em trobava amb 
el primer tauler de l’A, Ferran Cervelló, que ja havia guanyat a Oriol Aragay. 2-0. Una desgràcia havia 
de passar per a que no passéssim. 
Arribava a Joan Pelegrí, i ja estàvem a la final. 3-0, Victòria de l’Albert Puntí contra Arnau Antich. I 

marxàvem de Sants estan a la final, tan sols faltava Marc Torrents per acabar, que jugava contra 

Laura Ovejero. I arribant a casa, vèiem que continuàvem invictes. 20 de 20. Tots els matxos els haví-

em guanyat per 4-0. Quin equip. Invictes, tot i que encara ens faltava jugar la final contra els perillo-

sos del B, Pita, Daniela, Lladós, Adrià i Llum. Res estava fet, tot s’havia de jugar.   

La  Final 

Si en les semi-finals havia comparat l'Olympiakos amb el Peona I Peó C, ara em tocava comparar-lo 

amb el Peona I Peó B. I si l'Olympiakos havia guanyat l'Eurolliga de Bàsquet remuntant 17 punts d'a-

vantatge, crec que m'havia equivocat en la comparació. L'Olympiakos havia guanyat, i no ens pod-

íem permetre que ens passés com al CSKA. 

Arribàvem l'Albert Puntí i jo a l'Escola Joan Pelegrí, quan a la porta ens trobàvem al Frede. Se'ns 

acostava i ens deia que si guanyàvem avui 4-0 ens convertiríem en el primer equip de la història de 

l'Escolar en aconseguir 24 punts de 24 possibles. Ni tan sols el Sant Martí de Marc i Èric Sánchez ho 

havia aconseguit. Eren unes dades espectaculars. 

La partida va començar a les 18:30. Els matxos; Ferran Cervelló - Albert Pita, Marc Torrents - Daniela 

Velasco, Albert Puntí - Adrià Pérez i Víctor Collell - Jaume Lladós. Filiar i equip A s'enfrontaven a la 

taula 1, els equips 1 i 2 del rànking es jugaven quedar campions absoluts de Barcelona. Els dos 

En Víctor Collell ens narra com va viure la Final Four del Campionat Es-
colar de Barcelona per equips sub-14 on, en un èxit sense precedents, 
van participar tres equips del club. Felicitats a tots! 
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LA FINAL FOUR / V ÍCTOR COLLELL 

No eren encara les 19:30 quan Marc Torrents va guanyar a Daniela Velasco, i el resultat se'ns po-
sava de cara. 1-0, i a agafar una mica d'aire. I, a l'agafar aquest aire, ens vam ofegar. Poc després, 
s'aixecava el nostre tercer tauler, Albert Puntí, que, sorprenentment perdia contra Adrià Pérez. El 
primer i el darrer tauler es jugaven el títol. 
 1-1. 
Tot semblava que ho tenia de cara per guanyar. Posició favorable, gran atac, domini del flanc de 
rei, columna f oberta i dominada, i cap tipus de perill per el meu rei. Jaume Lladós sabia que en-
trant en aquest joc d'atac, de tu a tu, no sortiria guanyant, així que va optar per defensar-
se.Qualsevol tàctica és bona, mentre acabis guanyant. Envaït per la desesperació, em vaig apurar 
de temps, buscant entregues impossibles. 25 minuts ell; tan sols 5 per mi. L'entrega de peça era 
espectacular i ademés bona, llàstima d'un petit inconvenient. Com diria el GM Gotés, Les entre-
gues són bones si te les accepten. Si no, no valen per res! Jaume Lladós no va acceptar l'entrega, i 
amb el Rei a h1, la torre a g1, els dos cavalls a e1 i a f1 i l'alfil a e2, va aguantar estoicament el meu 
atac aparentment imparable i, amb un minut de rellotge, va guanyar. El matx se'ns posava en con-
tra, 1-2, però el Ferran, amb peça de més, ho tenia tot de cara. 
 
Poc després, es firmava la victòria local a la primera taula i el 2-2 s'apuntava a l'acta. La victòria 
del primer tauler és superior, i per tant, Campions de Barcelona. 
Va faltar poc per a produir-se la sorpresa, però patint fins al final, ens vam proclamar campions. 
Havíem guanyat totes les partides per 4-0, però aquesta última es va haver de suar. Ens vàrem 
quedar a les portes de fer història. Tot i això, un altre títol a les vitrines del club.  

ELS DIVENDRES 1, 8 I 15 DE JUNY SE CELEBRA A 
L’ESCOLA DEL MAR EL TRADICIONAL TORNEIG 

ESCOLAR DE PEONA I PEÓ  
RECORDEU 
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JAKE 2012. SÍ, FALTA UNA. ¿Y QUÉ? / JAVIER ROBLA 

Suele pasar, la última ronda de un torneo de ajedrez tiene poca resonancia 
informativa. Empezando por el arbitraje que tarda en colgar los resultados, 
continuando con la entrega de premios a la que solo asisten los agraciados y 

dependiendo de la calidad del refrigerio final, los pipas. El cansancio de los participantes, de los que 
han jugado bajo sus posibilidades, de los que se sienten maltratados por tener que frecuentar los 
últimos e incómodos tableros, y finalmente de los sufridos organizadores que desean terminar la 
tan ingrata labor de coordinar. 
 
Me atrevo a pronosticar resultados. Ganarán o Richard Guerre-
ro o Marc Capellades igualados a puntos decidiendo el desem-
pate que aún no conocemos pero que favorece en la mayoría 
al del PIP. Moratinos se enfadará tras ser derrotado por el 
combinativo MC del Barcelona-Vulca-Barceloneta-UGA y Marc 
López luchará por el tercer peldaño del podio que todos mo-
dos se llevará Jose Luis Ayala. 

 
 
 
De los tramos, no deseo ser temerario y no presagio nada. Ya conoceis mi opinión sobre los P´elos, 
Con los Fides miserables que existen debería calcularse un elo buñuelo que sería la media aritmética 
de los que posees pero sé que esto es inviable. 
El alto, de 2000 a 2150: Merecer lo merecerían, cualquiera de los que superen los 5,5 puntos 
El medio, de 1850 a 1999:  Mut, Flores, Casset,  Cortés, Salazar y Turuguet han jugado bien y ahí es-
tan colocados. 

Del bajo, hasta 1849 el mejor situado es Pau Jover veremos si 
Subirachs, compañero de club, se lo permite. A medio punto le 
persiguen varios que probablemente lucharán hasta el final para 
conseguir el honor. 

Y hasta la séptima, ¿ que podemos comentar?. Felicitar al Jake 
club por su excelente producto y en especial a la dirección de 
Jaime Ventura.  Limitaciones de espacio en la sala Montseny y 
algo de calor en el tablero UVA, pero es lo que hay y los partici-
pantes lo conocemos o lo deberíamos percibir. 
 

El Javier Robla ens dóna la seva visió del III Obert del Jake, del que només falta per 
celebrar una ronda i on el Marc Capellades encapçala la classificació general i el 
nombrós grup del club. 

http://www.youtube.com/watch?v=6yohUQYpohw
http://www.youtube.com/watch?v=1G9JEwQ5ors
http://www.youtube.com/watch?v=1G9JEwQ5ors
http://www.youtube.com/watch?v=BhEmuIvmVo8


 

 
 
 
 
El arbitraje de Fernández-Diaz Mascort muy correcto. Los resultados estaban colgados como muy tarde 
al día siguiente y el sorteo cuatro días antes. Sin pollos destacables su labor ha pasado inadvertida sinó-
nimo de buen hacer. 
Los jugadores, bueno, casi todos bien. Acaso algún novel que debería aprender relamento y el estúpi-
do  de siempre que confirma la regla. En general ambiente excelente, desde la numerosa representación 
del PIP, los simpáticos de La Cadena, el grupo del Esplugues Avenç y los jugadores locales, Espuny, Go-
mez-Pardo, Ponce, Salazar, Garnier, Jiménez "caballero del tablero", Pérez, García y Arroyo que siempre 
han estado colaborando en todo. 
De las visitas más o menos ilustres me voy a dejar a alguien para variar y ruego me perdonen.  

 

Destaco a "Perro" Saiz, García Márquez. Jordi "avituallador" Sabater, Josué Expósito y sobre todo la am-
plia trouppe del PIP: Beaskoa y su reloj, Sagristá, Roger Cervelló y unos cuantos más de cuyos nombre 
no me acuerdo y que animaron la terraza del Bar Ramón con análisis y rápidas. 
 
Queda la quiniela de mi última partida que he de disputar con Serentill "el escualo badaloní". Sé que me 
la tiene jurada después del atraco al que le sometí en los principios de su carrera como federado y que 
su venganza será terrible... Ojalá, aunque se que con sus ocurrencias ya tengo algo ganado. 
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Un dia dur; Segona i tercera ronda 
El dia va començar a les set del matí, quan el tigre i jo ens vam 
aixecar per dutxar-nos i anar a esmorzar amb l’habitació dels 
cinc fantàstics. A les vuit ja estàvem esmorzant, i a dos quarts de 
deu començava la partida. Havia de preparar amb pitoniso Cuar-
tas la meva partida amb Llàtzer Bru. El tigre ja havia preparat 
contra Pere Garriga, i a l’habitació del Cuartas em va acompa-
nyar el Ferran, que havia de repassar la seva partida que disputaria contra Gemma Clavell. Vam 
preparar contra espanyola, la variant d’f5, no escric el nom de l’obertura perquè és massa com-
plicat.  
A dos quarts de deu em vaig asseure davant del vigent campió de Catalunya. Era ell, Llàtzer Bru, 
amb el seu posat robust i fort, amb els cabells arrissats fent-me recordar a Carles Puyol, i alhora 
de donar-me la mà em va desitjar “Sort”. Per relaxar la tensió, li vaig dir; No em farà falta, però 
gràcies de totes maneres. Em va dedicar un somriure i em va jugar e4.  
Tot havia anat segons el previst; 1. e4 e5 2. Cf3 Cc6 3. Ab5 f5. La cara de Llàtzer Bru el cabezudo 
va fer una ganyota a lo Torrents, i sense pensar em va jugar 4. d3. Vaig prendre el peó, va pren-
dre el meu i la partida va anar molt bé en quant a obertura. Tot sortia segons el previst. Vam 
canviar dames, alfils, peons... i al final, finals de cavalls amb cinc peons per cadascú i eren taules. 
M’havia quedat sol a la sala de retransmissió dels sub-14, el tigre havia perdut amb el Pere, i sor-
prenentment Ferran Cervelló havia perdut també amb la Gemma Clavell. Alexandre Ventura ha-
via guanyat a l’Helena Ruiz. Tot semblava ser taules, quan vaig veure el sacrifici del meu peó cen-
tral canviant cavalls i quedant amb un peó de menys, però amb el seu peó passat davant del seu 
rei i davant del meu. Jo pensava que eren taules, quan abans ho eren, però amb un peó de 
menys en un final no es pot fer res.  El vigent campió no va perdonar i va refusar la meva oferta 
de taules. Al final, em va guanyar pel Zugzwuang, i abans de que coronés, em vaig rendir. Va ser 
una llàstima, eren dos quarts de dues quan vaig sortir i el meu pare em va saludar i em va felici-
tar per la partida, a l’igual que el Frede Jaques. No hi havia temps per parlar massa, així que vam 
anar a dinar tan aviat com vam poder. Mentre discutíem amb Kamikaze Jesús per saber com di-
antre havia fet taules amb dama de menys amb Marta Castillo, ja sabíem els rivals de la tarda. A 
mi em tocava un tal Cristian Granados, del Figueres, un 1700 perillós. Al matí, Jaume Lladós ha-
via fet taules amb el fort jugador del Gerunda Guillem Salagran. Daniela Velasco havia fet taules 
amb el Jordi Jané del Cardona, perdonant la partida que tenia guanyada. Tot i així, les taules 
eren un resultat boníssim tenint en compte la qualitat del jugador. Marc Torrents havia guanyat 
a el germà del Guillem, l’Eduard Salagran, i en Marc portava dos de dos. L’Adrià Pérez havia per-
dut amb l’Oriol Serra del Figueres, aquesta vegada sense jugar la Larsen com a Linares, i victòria 
també de Llum Cardó. Destacar les victòries de Carlos Martínez i Daniel Codina en sub-12, en 
Jordi Lladós va perdre contra en Jaume Ros de la Colònia Güell. Xavier Povill va fer taules amb Nil 
Guiteras, un bon jugador. També dir que a la categoria sub-18 Jaume Gotés va guanyar a Francis-
co Javier Romero Gámez àlies el fricky, Albert Ezquerro va guanyar a l’últim jugador (en aquest 
cas jugadora) del rànking i Elisa Martínez va perdre amb el jugador del Llinars Eloi Castillo. I en 
sub-10 victòries d’Eloi Aballanet i Natasha de Blois, i derrota de la prometedora jugadora Laura 
Povill. La tercera ronda seria dura.  

Seguim amb les vivències del Campionat de Catalunya d’Edats! Agafeu-
vos que venen corbes! 



No vaig tenir gaire temps per preparar, i vaig dir que em reservaria el d4 per més endavant. 
Jugaria e4 i la variant de tota la vida, com l’anomena pitoniso Cuartas El muñequero. Va co-
mençar la ronda.  
Va ser una partida difícil, complicada, i la mala sort que havia tingut perdent amb Llàtzer 
Bru la vaig tenir fent taules amb el 1700. L’obertura la vaig jugar bé fins a certa jugada, on 
me la jugo no enrocant-me curt i tenir dominat el centre, sinó que moc la dama amb l’idea 
d’enrocar-me llarg i atacar per el flanc de rei tenint el centre controlat. Ell però, em va sa-
ber jugar. Aprofitant que tenia el rei al centre, em va jugar un d5 espectacular impedint-me 
enrocar ja que em tocava l’alfil i sense poder menjar-li el peó ja que seria una jugada il·legal 
al ell tenir la torre a e8. Una jugada que em tocava els nassos, però amb penes i treballs 
me’n vaig sortir. Em vaig poder enrocar llarg, però no atacar pel flanc de rei. I va ser al mig 
joc quan, fent una jugada amb la dama, podia guanyar la partida, però vaig jugar ràpid i no 
vaig veure la jugada. I ja va ser al final, quan pintava que serien taules, Cristian Granados 
em podia guanyar, però no es va atrevir a arriscar-se i vam repetir jugades. Podria haver 
guanyat, però el final el perdia. Els altres resultats van ser bons, no excessivament, però 
podria haver estat pitjor.  
Marc Torrents va fer taules amb Oriol Panadès del Llinars, una llàstima per a en Marc que 
s’hagués posat amb 3 de 3. Ferran Cervelló ho va tenir fàcil per guanyar a Daniela Velasco, 
que va oposar poca resistència. Albert Puntí va fer taules amb la Llum Cardó, que tenia pin-
ta de que faria un bon torneig. La Llum tenia peó de més en un final de torres, però tampoc 
es va arriscar i va fer taules. Adrià Pérez va guanyar, i Jaume Lladós va perdre amb Cora 
Castellet. Destacar les victòries de Xavier Povill, Daniel Codina i Jordi Lladós en sub-12, i 
taules de Carlos Martínez. Kamikaze Jesús va perdre amb l’1 del rànking Martín Forsberg  i 
en sub-18 victòria de Jaume Gotés, derrota d’Albert Ezquerro i derrota de l’Elisa. En sub-10, 
Natasha de Blois va perdre, Laura Povill va guanyar i Eloi Aballanet també.  
Vaig anar a dormir sabent que pel matí jugaria contra el vigent campió del Vila de Gràcia 
sub-16, Xavier Martínez Pla, el nou jugador del Vila Olímpica. Un 1946 però sense FIDE, i 
això feia que tingués un rànking baix. Seria una partida duríssima i hauria d’estar preparat. 
Pel dematí prepararia amb pitoniso Cuartas; ara tocava dormir.  
 
L’equador del torneig; Quarta i cinquena ronda.  
Em llevava, com sempre, ben d’hora, per donar-me de bon gust una dutxa i anar a esmor-
zar a les vuit amb el pitoniso i el tigre, per poder preparar la partida. Vam tornar a preparar 
la variant contra espanyola d’f5, la que el dia anterior li havia jugat a Llàtzer Bru. Quan em 
Martínez Pla em va jugar d4, tot el que havíem preparat se’n va anar en orris.  I li vaig fer la 
variant de c5 (1. d4 Cf6 2. c4 c5) anomenat Benko Gambet o simplement Volga. Una variant 
molt ofensiva que recomano amb negres i que em dóna resultats. Entregues el peó de c5, 
però normalment aquest peó no es menja, sinó que jugues d5 i el negre torna a la càrrega 
amb b5. Martínez Pla no va voler menjar el peó, i la partida no va ser tan esbojarrada. I 
canviant peces canviant peces, arribem a un final on sembla que jo guanyo. Igualtat de pe-
ons, set per cadascun, i jo tenia un cavall i ell un alfil. I tot pensant com podia guanyar, vaig 
veure com el Fredericus Pocus Pelus mirava la partida i em va venir la imatge del Consell 
del mestre al cap. I tot mirant del tauler, vaig exclamar mentalment; PUNTOS DE APOYO! 
MI CABALLO NECESITA PUNTOS DE APOYO! 
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I tot semblava que guanyaria, ja que el meu cavall era millor que el seu alfil, que no podia passar 
gràcies al meu rei actiu i als meus peons bloquejant l’entrada del seu rei i de l’alfil. Tot i això, va 
saber jugar, i el PUNTO DE APOYO més bo que tenia el meu cavall estava molt ben defensat pel 
seu rei (que alhora impedia que el meu entrés) i per l’alfil, i després de que m’ho demanés qua-
tre cops, vaig acceptar les taules després de forçar una mica. Fredericus Pocus Pelus va fer cara 
de “Not Bad” i em va dir a l’orella; No és mal resultat. Xavier Martínez Pla va sortir de la sala de 
joc buscant desesperadament al GM Marc Narciso per anar a veure la partida amb ell. Vaig pen-
sar que després ja la veuria amb el pitoniso.  
Marc Narciso parlava tranquil·lament i em preguntava; Tu jugues normalment el Volga?  I jo as-
tutament responia dient que no, que quasi mai el jugava, que jo jugava Slava... ara en Marc en-
trena al Vila Olímpica. Al final, el mateix Marc ens va dir que sí, que eren taules.  
Ben dinat, els resultats no havien estat pas desastrosos. El mestre Gotés i l’Ezquerro havien fet 
taules, jugant entre ells, i Elisa s’estrenava guanyant a l’última taula dels sub-18. Kamikaze Jesús 
guanyava, aquesta vegada sense patir gaire, a Eric Casanovas del GEVA-CEA. En sub-10, Natasha 
de Blois perdia, però Laura Povill i Eloi Aballanet guanyaven les seves partides. En sub-12 Xavier 
Povill feia taules amb l’Albert Castillo del Vila Olímpica també, Carlos Martínez feia taules també 
amb un jugador a priori inferior, i Jordi Lladós i Daniel Codina guanyaven. En sub-14, gran GRAN-
DÍSSIMA victòria de Marc Torrents a la taula 4 contra Guillem Salagran del Gerunda, Marcus Tor-
rente aspirava a podi portant 3 i mig de 4. Ferran Cervelló guanyava amb negres a Miguel Lara 
de la Colmena en una partida força còmode per al jugador de Peona I Peó. Bones varen ser les 
taules d’Adrià Pérez contra Guillem Torralbas, un bon jugador. Albert Puntí guanyava amb ne-
gres a Pau Ros, rival que vaig jugar jo a la primera ronda del Campionat i SE M’HO VA DEIXAR 
TOT. Joana Llum Cardó feia taules amb un altre jugador del club, Jaume Lladós. En Jaume va 
aconseguir fer taules en un final amb peça de menys. Començava la bateria de taules de la Llum 
amb aquell empat. Daniela Velasco també empatava, aquesta vegada contra Pau Artisó d’EDAM-
I, un jugador que fa uns anys que s’havia retirat però ara ha tornat i li han concedit el mateix ELO 
que tenia, 1820.  
Després de dinar, vam anar corrents amb Kamikaze Jesús, pitoniso Cuartas i el tigre Puntí a mirar 
els aparellaments. No sabíem on era el Fredericus Pocus Pelus, però ja ens instal·laríem a la seva 
habitació per quan vingués. A mi em tocava un desconegut Marc Masalias, del club Pla de Santa 
Maria. Tot i ser el 43 del rànking, no tenia FIDE, però tenia un ELO català de 1846 i tristament, 
em superava. Una victòria em faria pujar força l’ELO, ja que jo tinc el trist ELO català de 1814, 
aquest estiu haig de pujar a 1900. Pitoniso Cuartas va dir que seria important preparar bé a Tor-
rente (jugava contra l’1 del rànking Pere Garriga a la taula 1), i a Ferran Cervelló, que jugava con-
tra Rodrigo Iglesias. Així que, no em quedava altre remei. Mentre mirava Los Simpsons, com ha 
estat tradició en aquest campionat, Thierry Enric em va dir que si volia preparar alguna cosa per 
la partida de la tarda. Li vaig dir que li jugaria la meva catalana, que jugaria tranquil, lluitant per 
la columna C, etcètera etcètera etcètera. La meva catalana, La Catalana Collell. Encara s’ha de 
perfeccionar una mica, però val a dir que només he perdut una partida de les 10 que he jugat, 
contra l’Andrea Lafuente del Llinars deu fer mig any.  I sí, la partida va sortir rodona. Em va fer 
tot el que havíem preparat amb l’Enric. Vaig treure l’alfil per b2, fent b3 i c4 prèviament, i vaig 
quedar perfecte a l’obertura. En un moment donat canviem els peons de c4 i d5 i la columna C 
queda oberta. La meva dama de c2 i la meva torre de c1 són molt perilloses. Veig a Thierry Enric 
caminant pel passadís, quan em veu i s’apropa a mirar la partida. Mira la planilla i somriu, i se’n 
va discretament. Vaig entrar-li amb tot. Vaig quedar amb la meva torre a setena (sense dames) i 
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vaig aconseguir quedar amb peó de més en un final de torres. Jo tenia un peó passat, el de 
d, però ell tenia el de a passat. Era complicat. El meu rei de g2 (ja havíem canviat els alfils) 
va anar cap al centre, i el meu passat no el vaig moure. Ell va posar la torre a primera, i el 
seu peó no podia coronar per culpa de la seva torre, i si la movia, li menjava el peó. Vaig 
pujar el peó dins a d7, i em va entregar la torre. Era un final de rei i tres peons contra rei, 
tres peons i torre, però jo ja no el tenia passat. No va caler coronar per guanyar la partida, 
amb el rei i la torre vaig fer escac i mat. Vaig quedar molt satisfet de la partida veient que la 
preparació havia donat els seus fruits. Vam repassar la partida amb l’Enric, mentre parlà-
vem de que sempre que algú preparava amb l’Enric, li jugaven el vist anteriorment i gua-
nyava quasi sempre. L’Elisa (que havia preparat amb l’Enric) va fer taules, no estava mala-
ment. Llàstima de la derrota d’Ezquerro contra una de les revelacions al sub-18, David Kau-
fmann. El GM Gotés va fer taules contra Alex Vidal Zamora, un mestre català, tot excla-
mant; El centre no sempre és la clau!.  
En sub-12 taules entre Daniel Codina i Xavier Povill a la taula 3, i derrota de Jordi Lladós 
contra Carlos Martinez el matao. En sub-10, derrota d’Eloi Aballanet contra el dos del ràn-
king William Harutian, victòria de Laura Povill i derrota de Natasha de Blois contra Nagore 
Martínez. En sub-16 gran victòria de Kamikaze Jesús contra José Manuel Sánchez Alegria, 
en una partida de les seves, esbojarrades.  
En sub-14, derrota de Marc Torrents a la taula 1. Una llàstima, en Marc es podria haver po-
sat primer del torneig. També va ser una llàstima les taules de Ferran Cervelló contra Rodri-
go Iglesias, ja que no acabava de colar-se entre els primers. Derrota també d’Adrià Pérez 
contra el vigent campió de Barcelona Rocco Ballester. El tigre Puntí també perdia contra 
Gemma Clavell del Llinars, que ja havia guanyat a un jugadors del club. Jaume Lladós gua-
nyava a Pau Artisó, que estava patint tots els jugadors de Peona I Peó. I per variar taules de 
Joana Llum Cardó contra Daniela Velasco, una més. No havia estat massa bon dia, però em 
quedava amb la meva victòria.  
Després de sopar i abans de mirar Los Simpsons, miràvem els aparellaments. L’1 i el 2 del 
rànking s’enfrontaven a la taula 1, segurament els dos millors jugadors de Catalunya sub-
14, Llàtzer Bru i Pere Garriga. A la taula 3 Ferran Cervelló es voldria venjar de Rocco Balles-
ter després de perdre a l’Escolar contra ell.  A mi em tocava una jugadora coneguda, Carla 
Garcia Acosta, del Cerdanyola del Vallès. Fa dos anys l’havia guanyada, però l’última vega-
da que vam jugar, a l’Obert de Cerdanyola, vaig haver d’entregar peça per fer taules. Toca-
va descansar, tot i que vam mirar alguna cosa amb l’Enric.  
 

Tarda a la platja; Sisena ronda 
La ronda era, com de costum, a dos quarts de deu. Aquell dia era especial. Tan sols jugàvem 
pel dematí, a la tarda hi havia descans, per tant podries deixar tot el teu potencial al matí. I, 
tot i així, no vaig ser capaç de guanyar a Carla Garcia Acosta del Cerdanyola. Va ser una 
variant avorrida, una partida lenta, i quan semblava que guanyava un peó, va fer penes i 
treballs i vam arribar a un final de peons amb igualtat, i taules. Més taules. I les que queda-
ven...  
Frustrat, veia com s’escapava mig punt que, podria haver estat important. Una rival inferi-
or... no hauria d’haver perdonat, però els escacs són així.  
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Mal dia també va tenir Ferran Cervelló, que va tornar a perdre contra Rocco Ballester, el vigent 
campió de Barcelona. El Ferran no es va poder venjar de la derrota contra Rocco a l’Escolar. Tam-
bé va ser frustrant la derrota de Marc Torrents contra l’Oriol Serra del Figueres, en un final Phili-
dor, en Marc va ser incapaç de treure taules. Ja són tres els jugadors del club que han fet taules 
en un final Philidor; Fredericus Pocus-Pelus, Marc Torrents i un servidor. Que trist.  
Jaume Lladós empatava contra Martí Arribas d’EDAMI, Daniela Velasco perdia contra Xavier 
Martínez Pla del Vila Olímpica i afortunadament pels interessos del club, victòria d’Albert Puntí 
contra Joan Caro del Mollet i taules d’Adrià Pérez... contra qui? Contra Joana Llum Cardó, que 
continuava fent taules. No eren uns grans resultats, però era el que hi havia.  
En sub-10, només Natasha de Blois va aconseguir puntuar. Laura Povill va perdre a la taula 5 
contra Adrià Marcos i Eloi Aballanet perdia també contra Nagore Martínez, en una partida polè-
mica.  
En sub-12, victòria de El matao contra Daniel Codina a la taula 4. Xavier Povill El rei del Mambo 
guanyava a Leire Martínez i es col·locava amb quatre punts i mig. Jordi Lladós guanyava a Yao 
Ming, vull dir, a Yuan-Chiuan Tseng Wang i es col·locava amb quatre punts.  
En sub-16, victòria treballadíssima de Kamikaze Jesús contra Raquel Juliá. Kamikaze Jesús es 
col·locava amb quatre punts i mig i volia colar-se entre els primers. Estava fent un gran campio-
nat.  
En sub-18, taules del GM Gotés contra Àlex Vidal Zamora del Santa Eugènia, amb una gran parti-
da del jugador de Peona I Peó. Àlex Vidal és un molt bon jugador. Victòria d’Albert Ezquerro con-
tra Ramon Monfa i derrota de l’Elisa contra l’Eudald Fumàs.  
Vam dinar tranquils, sense pressa, comentant la jornada i els aparellaments. La ronda set es ju-
garia demà al dematí. A mi em tocava Maria Galera d’Andorra. Una jugadora que també havia 
guanyat anteriorment, però ara havia millorat molt i seria una rival molt complicada. A part de 
tenir la tarda lliure i tenir disponibilitat total, aquella nit jugava el Barça, la tornada dels quarts 
de final de la Champions contra el Milan. Fredericus Pocus-Pelus ens havia advertit que veure 
partits decisius del Barça amb el GM Gotés era realment espectacular.  
Més tard vam anar a la platja a fer un partidet de futbol alguns jugadors del club. El matao o El 
rei del Mambo són uns exemples dels jugadors que es van quedar a l’hotel preparant amb El pito-
niso, ja que es jugaven força en les partides pròximes.  
Mentre el Frederic, el Ferran i el Jofre (que havia vingut aquell dia) jugaven a Voleibol amb algu-
nes noies (el Jofre les tenia totes darrera) els altres jugàvem a futbol, descobrint joves promeses 
del futbol a Peona I Peó, com Ramoncín (el germà del Matao) de tan sols vuit anys, demostrava 
maneres i jugava francament bé. També Jordi Lladós va demostrar tenir molta habilitat amb la 
pilota als peus. Finalment vam acabar... en empat, vam acabar en empat...  
Després de sopar, i preparats per veure el Barça, el Frederic ens va avisar de que el GM Gotés no 
podria presenciar amb nosaltres el partit, i entre les persones presents, es va produir un OOOO-
OH de lamentació.  
Va començar el partit, i passats uns minuts, algú va trucar a la porta. El GM Gotés podia veure el 
partit amb nosaltres uns cinc minuts, no més. Va acabar marxant i el partit continuava.  
A l’acabar el partit, tots vam respirar alleujats perquè el nostre equip (en excepció de la Daniela, 
que és, sorprenentment, de l’Espanyol) era entre els quatre millors d’Europa. 3-1. En cada gol del 
Barça, es destapava l’eufòria, i muntàvem molt de xivarri a l’habitació. Havíem d’anar a dormir 
d’hora, l’endemà teníem dues rondes molt complicades.  
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Un sprint final. Setena i vuitena ronda.  
Després d’un dia dur a la platja, vaig decidir no dutxar-me de bon dematí, ja que ja m’havia 
dutxant només arribar a l’hotel per treure’m una mica de sorra, i així de pas, descansar una 
mica. El despertador va sonar a les vuit del matí. Em tocava una vieja amiga, Maria Galera, 
d’Andorra. Feia un any que l’havia guanyat també a Salou, però segons espies i veus miste-
rioses m’havia assabentat que havia millorat molt, quedant primera absoluta de la fase 
prèvia a Andorra, i en aquest mateix campionat, havia guanyat a jugadors com Martí Arri-
bas, Oriol Colom, David Tutusaus, Mireia Lisbona i taules amb Helena Ruiz López. Havia 
aconseguit peça de més amb Axel Rigol, desaprofitant després aquesta avantatge i perdent 
la partida. Ferran Cervelló El elegido (quién derrotará al Cerdanyola i traerá la paz y el equi-
librio a la fuerza) ja m’havia avisat de que havia millorat molt, i, per tant, havia d’estar pre-
parat.  
Jugaria un d4 amb pocs riscs. Una catalana, tranquil·let... i tot va anar bé, quedant amb un 
peó de més en un final de torres. Ella, jugant molt bé, va aconseguir recuperar-lo, i després 
de diverses ofertes realitzades per part d’ella, vaig acceptar les taules. No era per tirar co-
ets, però ara seria jo el qui em convertiria en el REI DE LAS TABLAS. I després de la partida, 
ja vaig veure en que havia fallat. NO M’HAVIA ENTRENAT THIERRY ENRIC! No havíem mirat 
res amb l’Enric i, ves, taules.  
El elegido va guanyar a Jaume Lladós (més conegut com DJ Lladós) després de que aquest 
lluités fins al final. Una taula més avall victòria de Marc Torrents contra Helena Ruiz López 
del Mollet, en un final made in Marc Torrents. Albert Puntí empatava contra Martí Arribas 
d’EDAMI amb negres. L’Adrià Pérez guanyava a Cristian Granados del Figueres sense patir 
massa, i la REINA DE LAS TABLAS Llum Cardó, feia (una vegada més) taules, aquesta vega-
da contra un bon jugador del Lleida, Edgar Solé. Daniela Velasco per la seva part guanyava 
a Pau Ros. Pobret, tots els de Peona I Peó li van passar per sobre...  
Enorme victòria de Laura Povill en sub-10, i Eloi Aballanet també guanyava, llàstima de la 
Natasha, que perdia amb blanques.  
També una llàstima les taules de El matao contra Ismael Alejo Gimenez a la taula 1, després 
de tenir una posició favorable. Xavier Povill El rey del Mambo no perdonava i guanyava a 
Aleix Torres Camps del Vallfogona, un bon jugador. I quina victòria, del gran Daniel Codina 
contra el GranMestre Pau, del Llinars. Un mat... realment, felicitats Daniel, vas guanyar a 
un gran jugador. I Jordi Lladós va perdre amb blanques amb Pol Bové, una pena, després de 
que en Jordi lluités molt.  
En sub-16 derrota de Kamikaze Jesús contra Alexandre Pinsach del Figueres, un 2100 i pico. 
En Jesús tenia 4 i mig. I en sub-18 victòria d’Albert Ezquerro, derrota del GM Gotés (que es 
va rallar de fer taules i va anar a per totes) i victòria d’Elisa Martínez contra Iván Cano.  
 
El tigre no havia preparat, li tocava David Núñez Colomé, del Figueres, un rival perillós, però 
inferior a priori. I jo no podia preparar, ja que em tocava el jugador del Club Adrià Pérez. 
Confessaré que vaig estar preparant-me personalment (com acostumo a fer) contra la vari-
ant de l’Escocesa de Dh4. Al seure davant d’Adrià Pérez, just al costat de la columna, vaig 
pensar que potser em podria jugar el Sistema Gleck, que últimament havia estat jugant El 
matao Carlos Martínez.  
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La meva preparació no va servir. Em va jugar el Sistema Gleck, i ja el pitonsio Cuartas m’havia 
explicat com refutar-lo, amb Cf6 seguir de d5. Però no ho vaig jugar, ja que no sabia com era la 
continuació, i per tant, vaig posar a prova la variant que tants bons resultats m’havia donat, ano-
menada pel pitoniso La variante niño pequeño. Consistia en desenvolupar els dos flancs, enrocar-
te llarg, dominar el centre i més tard atacar pel flanc de rei. Tan sols havia perdut una partida; 
amb Guillem Salagran del Gerunda, feia dos anys, també en un Campionat a Salou. En aquella 
partida vaig quedar pletòric, amb dos peons de més, però ja vaig saber que estava perdut... la 
MALEDICCIÓ DELS DOS PEONS NO PERDONA...  
Vaig quedar amb peça de menys durant tota la partida, però aguantant estoicament vaig acon-
seguir arribar en un final de taules, i tot i que vaig arriscar una mica i buscar la coronació, les 
taules es van certificar poc després. Semblava que JO em convertia poc a poc en EL REI DE LAS 
TABLAS, ja que la Llum havia guanyat, i poso negreta i subratllat, havia guanyat a Ivan Volkov 
del Gerunda, més conegut com Ivan Volkov pa’kemas’Hh. El elegido no podia passar de les taules 
contra Eduard Prujà del Gerunda, després de tenir un final de peons que es guanyava, l’Elegido 
va fer una de les poques jugades que no guanyaven. Victòria impressionant de Marc Torrents Jo 
sempre vaig en ascensor contra Daniel Garcia Ramos, un jugadoràs del Cerdanyola. En Torrente 
3 s’havia carregat a un Lord Sith. Victòria d’El tigre Puntí contra el Núñez un euru, taules de DJ 
Lladós contra Edgar Solé i també taules de La mestresa Daniela Velasco contra Vicente Baltasar 
Díaz. El campionat es posava “una mica més emocionant” després de la derrota d’en Pere Garri-
ga Guaita que fan ara contra Oriol Serra Canals, el Pixa-Piscines del Figueres.  
En sub-10 derrota de Laura Povill contra Sergi Riu López a la taula 7. Derrota també d’Eloi Aballa-
net però victòria de Natasha de Blois.  
En sub-12 derrota dolorosa del Rei del mambo a la taula dos contra Guillem Porta, que allunyava 
a Xavier de qualsevol possibilitat de podi. A la taula 4 GRAN victòria del Matao o també del Bom-
billa contra Gerard Ayats Llobera. Derrota de Daniel Codina contra Aleix Torres Camps i victòria 
de Jordi Lladós contra Mariona Mateo.... ¿qui?  
En sub-16 victòria en un ras-ras de Kamikaze Jesús contra Sergi Liarte. Li caça la dama enmig del 
taules i... Y ya.  
I en sub-18 GRAN victòria d’Albert Ezquerro contra Miquel Sierra Montoya del Sant Andreu a la 
taula 3. Taules del GM Gotés contra el Tutusaus, sí, un altre 2100 i victòria d’Elisa Martínez.  
L’endemà s’acabava el torneig. Un torneig ple d’emocions, i que va acabar amb un sopar pinto-
resc de Peona I Peó amb una infiltrada. Lord Sidious, més coneguda com Cora Castellet. Una Lord 
Sith. I seia davant meu... seia davant de El que no debe ser nombrado...  

 
La cloenda. Novena ronda.  
I tant, digueu que sí. Aquesta novena ronda l’han feta només per fotre’m a mi i per estar aquí un 
dimarts a les dotze del matí escrivint la punyetera crònica. Ai aquests organitzadors... com sabien 
que jo faria cròniques....  
Em tocava Pau Artisó, i sí, PROU TAULES. Vaig preparar de nou amb Thierry Enric el meu d4 clàs-
sic i una catalana per acabar el torneig. I Déu n’hi do.  
Ara potser seré políticament incorrecte, però li vaig donar un bany. I amb xampú, sabeu aquest 
Johnson’s Baby que no pica als ulls? Doncs d’aquest tipus de bany, i és que si parléssim de futbol, 
no va ensumar la bola. T’entrego un cavall per aquí, et guanyo una qualitat per allà, les torres a 
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 setena doblaràs i la partida guanyaràs... un repàs amb tots els ets i uts. M’adjudicava el 
punt força ràpid. Havia de fer les maleteeees!  
No vaig pensar massa en la ronda, però gràcies a l’Internet i al Chess-Results puc veure els 
resultats dels meus companys.  
Sí recordo una derrota de Marc Torrents contra Eduard Prujà, força dolorosa, però que no 
esborrava el GRAN torneig d’en Marc. FELICITATS. Recordo també una victòria de Ferran 
Cervelló contra Albert Puntí, dos jugadors que van demostrar un nivell de joc excepcional. 
FELICITATS. Recordo un mal record, la derrota de l’Adrià contra Garcia Ramos, però Adrià, 
pensa que has fet taules amb mi! Tot i que t’hauria de renyar per fer taules amb un jugador 
tan pèssim com jo, FELICITATS. Felicito també a la Llum Cardó, que va guanyar a Guillem 
Torralbas, fent una senyora partida. I quin gran torneig de la Llum, que va acabar amb els 
mateixos punts que jo, cinc i mig de nou. FELICITATS. I també acabava amb victòria la Dani-
ela, que guanyava a Cristian Granados sense massa patiment. FELICITATS, SUB-14!  
Recordo al Carlos, perdent, contra el Porta, i veient com un any més, se li escapava el podi. 
Carlos, recorda que ets un gran jugador, que no ets cap matao com dic jo, que mereixies 
quedar primer SÍ O SÍ i que, si ho busques, ho acabaràs d’aconseguir, i crec amb tota ferme-
sa que t’adjudicaràs SÍ O SÍ el Campeonato de España Puleva-Max 2012. MOLTES FELICI-
TATS.  
En Xavier Povill, guanyant a la última ronda, per maquillar posicions i fer, de nou, un gran 
campionat. Una revelació, sens dubte. FELICITATS.  
I llàstima d’en Jordi i d’en Daniel, que queien amb dos joves perles dels escacs catalans, Sa-
ra Las Heras i Pau Martín, els dos del Llinars. Tot i això, no li van retreure el gran campionat 
d’ambdós jugadors. FELICITATS, SUB-12! 
Una dolorosa derrota també de Kamikaze Jesús contra Eli Ruiz del Vilafranca, quedant així 
primera femenina. Tot i això, bon campionat del Jesús. FELICITATS, SUB-16...?...!  
I en sub-18, Elisa Martínez ens donava l’alegria guanyant a Marc Esteve de la Colmena i així 
quedant SEGONA FEMENINA. MOLES FELICITATS! Derrotes de Jaume Gotés i Albert Ezquer-
ro, però tampoc els hi van retreure el gran campionat d’ambdós jugadors. FELICITATS, SUB-
18!  
I els sub-10... Laura Povill quedava segona femenina guanyant a l’última ronda. MOLTES 
FELICITATS! Per acabar-ho d’adobar, els sub-10 ens regalaven un pleno, un 3 de 3. Victòries 
de Natasha de Blois i d’Eloi Aballanet. FELICITATS, SUB-10!  
I felicitats a tots els del Club que es van desplaçar fins a Salou, des del REI DE LAS TABLAS 
Jofre Custodio fins al mestre Yoda Melendres, passant per tots els acompanyants. I és que, 
tot i que aquest any no érem tants, ens ho hem passat perfecte, doncs com cada any, i hem 
disfrutat fent el que volíem; jugar als escacs. I acabo aquest relat veient com el Word em 
subratlla algunes paraules del text en vermell per a que quedi més maco, li dono les gràcies 
des d’aquí. Felicitar als campions (en aquest cas, campiones) i a tots els participants. Peona 
I Peó encara no ho ha dit tot en els Campionats de Catalunya. I prepareu-vos, que quan arri-
bi el Per equips per edats, ens ho jugarem tot contra El Imperio del Cerdanyola, que, DE 
MOMENT, governa la Galàxia, però que una petita rebel·lió formada per Ferran Cervelló, 
Marc Torrents, Albert Puntí i Víctor Collell volen tornar la pau a la galàxia i han demostrat 
les seves aspiracions quedant campions de Barcelona. I és que, quan acaba el Campionat, 
no acaba res.  
Tot just comença.                                                                                                             



 

DECISIONS ESTRATÈGIQUES 

EL CONSELL DEL MESTRE / FREDERIC CORRIGÜELAS 

“AMB EL CONSELL 
D’AVUI APRENDREM 
A SABER QUÈ HEM 

DE VALORAR A 
L’HORA DE 

PRENDRE LES 
DECISIONS 

ESTRATÈGIQUES 

CORRECTES” 

Una norma de Mestre Català és una recompensa prou sucosa com per prendre's 
una partida molt seriosament. Això em va passar fa poc, si guanyava, obtenia una 
norma. Per això vaig planejar l'estratègia a seguir amb molta cura. L'estratègia 
que vaig decidir va portar-me directament a la derrota, i va esvair totes les op-
cions d'obtenir la tan desitjada norma. Per això el consell d'avui, no vull que ningú 
més cometi decisions estratègiques dolentes a les partides. Arribarem a la posició 
clau mentre mirem la partida en qüestió: 

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 e6 2.d4 d5 3.Cc3 
Ab4 4.Ce2 dxe4 5.a3 
Axc3+ 6.Cxc3 Cc6 7.d5 
exd5 8.Dxd5   

Curiosament, l'Enric 
m'havia explicat 
aquesta variant aquell 
mateix dia. El peó de 
menys es recupera, si 
el negre l'intenta sos-
tenir, la compensació 
blanca és massa gran. 

8...Ae6 9.Dxd8+ Txd8 
10. Cxe4 

Ja s'ha recuperat, 
però ara és el negre el 
que sembla molt ac-
tiu, mentre que el 
blanc té algun temps 

de desenvolupament 
de menys. 

10...Ad5 11.Ad3 Ce5 
12.Af4 Cxd3 13.cxd3  

He hagut de tornar la 
parella d'alfils i deixar-
me un peó a d3 aïllat 

a canvi de recuperar 
els temps de desenvo-
lupament de menys. 
Aquesta decisió es-
tratègica ha estat bo-
na. Tot i perdre la par-
tida, no totes les me-
ves decisions han es-
tat dolentes. En una 
partida fem coses tan 
dolentes com bones, i 
ho hem de ressaltar 
tot. El que vull que 
quedi clar és per què 
regalem la parella 
d'alfils i un peó aïllat. 
Perquè anàvem molt 
malament de desen-
volupament. Hem 
hagut de sacrificar 
una cosa a canvi d'una 
altra que en aquell 
moment té més valor. 

13...Td7 14.Tc1 Ac6 

Com veiem, les peces 
blanques estan molt 
actives. La columna c 

està assetjada per la 
torre blanca, l'alfil d'f4 
pressiona c7, el cavall 
blanc està bé a e4, 
però té una casella 
important, c5, on 
anar. Només falta co-
municar les torres, 
encara que sigui sacri-
ficant el peó aïllat. 

15.0-0 Rd8  

No es menja el peó, 
perquè 16. Cc5 ja el 
recuperaria. I 16. Tfe1 
també té molt bona 
pinta. El meu rival 
pren la decisió encer-
tada. S'enroca artifi-
cialment per evitar 
problemes a la colum-
na e i per defensar c7. 

16.Cc5 Te7 

I aquí és on s'ha de 
trobar una decisió 
estratègica bona. El 
negre no té les torres  

Corrigüelas, F.  (2107) - Díaz Camallonga, C. (2199)  26 de maig de 2012 
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Ara és quan m'adono que 
les dues torres seran pe-
rilloses si entren a sete-
na. Ara és quan m'adono 
que he de canviar una de 
les dues torres. Però ja 
no puc fer Rf1 i evitar 
l'entrada. 

19…Txe1 20.Txe1 Te8  

Si canvio, ja no tinc avan-
tatge, i si no canvio, 
m'entrarà a setena. Una 
altra decisió mal presa. 
Qui té millor col·locades 
les peces menors? Jo. La 
peça major no tindrà tan-
ta força si las menores no 
tenen bons “puntos de 
apoyo”, ho he dit mil ve-
gades, però una torre a 
setena em va fer massa 
por com per recordar les 
meves pròpies paraules. 

21.Txe8 Cxe8  

comunicades, no té les 
peces actives, però en 
dues jugades ho pot arre-
glar. Cf6 i The8 i tot solu-
cionat. Per tant, era el 
moment de pensar-ho 
bé. Com millorar? Està 
clar que els canvis de 
peces l'afavoreixen, per 
això vaig jugar precipita-
dament b4, per atacar 
pel flanc sense canviar-li 
peces. Aquest és l'error. 
No la jugada en sí, sinó la 
decisió estratègica que 
m'impulsa a fer-la. Cal 
canviar-li algunes peces. 
Una torre, per exemple. 
Si canviem una de les 
torres i fem Rf1, no 
podrà entrar mai a sete-
na i l'altra torre podrà 
treballar des de c1. Lla-
vors ja podrem atacar pel 
flanc tranquilament. 
També és interessant 
jugar Ca6 amb la idea de 
canviar-li l'alfil de case-
lles blanques, ja que és 
una bona peça defensi-
va. Al final, opto pel meu 
pla, que aviat m'adono 
que és erroni. 

17.b4 Cf6 18.b5 Ad5 
19.Tfe1  

Demano taules i me les 
rebutja. No m'ho espe-
rava. Jo pensava que 
eren taules clares, pels 
alfils de diferent color. 
Però hi ha un factor que 
jo no havia tingut en 
compte: els peons del 
flanc de dama! S'han 
avançat per atacar... i 
ara són molt dèbils! Ate-
rrit per l'amenaça Ce6 i 
si a4, Ab3 i cauen els dos 
peons, jugo Ce4, terri-
ble... 

22.Ce4 Axe4 23.dxe4 
Ce6 24.Axe6 cxd6  

Canviar-ho tot em va 
semblar correcte, ja que 
així ni alfil ni cavall es 
menjarien els peons. 
Però... el seu rei està 
molt aprop seu... 

25.b6 a5 26.f4 Rd7 

EL CONSELL DEL MESTRE / FREDERIC CORRIGÜELAS 

27.g4 Rc6  

Bé, les meves males de-
cisions estratègiques 
han provocat que entri 
en un final perdut. Em 
quedo amb peó de me-
nys i la resta ja és molt 
fàcil. El negre només va 
haver de jugar g6 per-
què no li pugui crear un 
passat pel flanc de rei i 
ja està. 

 

No vull que ningú pren-
gui males decisions es-
tratègiques, per això 
espero que aquest con-
sell us serveixi per valo-
rar les posicions de cara 
a quin final produeixen, i 
sapigueu valorar si esteu 
millor o pitjor en aquest 
final. 

Fins aviat! 
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Fins aquí tenim la típica 
tancada contra la siciliana, 
on el negre intenta buscar 
un d5 en algun moment, 
aprofitant la pressió pel 
flanc de dama. 
 
 
7… Ae7  8. h3 Cf6 9. g4 b4 
10. Ce2 d5 11. g5  
Aquí comença la veritable 
partida, el blanc s'oblida 
per moments de la protec-
ció del seu rei per aprofitar 
un més que possible atac 
dirigit al possible enroc 
negre 

1.e4 c5 2. Cc3 Cc6 3.f4 e6 
4. Cf3 a6 5. g3 b5 6. d3 
Ab7 7. Ag2 

PREMI DE BELLESA CATALUNYA PER EQUIPS / ALBERT EZQUERRO 
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No és gaire comú per part 
del blanc prendre el peó, 
sinó que s'espera a que 
sigui el negre que el pren-
gui, però en aquest cas 
especialment amb la des-
viació d'e6, el blanc tro-
barà una bona casella pel 
cavall. 
 
 
 
13... exd5  14. Cf5 0-0 15. 
0-0 Tfe8 16. Cxg7  

Albert Ezquerro (2191) - Pere Arasa (2157)   28 de març de 2012 

“L’Albert es va proclamar, tot i la duríssima competència, en el guanyador del primer 
Premi de Bellesa del Campionat de Catalunya per Equips de l’equip A . A continuació, 

ens comenta la partida guanyadora” 

11…  Cd7 12. Cg3 Dc7 13. 
exd5  

Jugada que se m'acut a 
l'enrocar-se el meu rival, 
tot i que la torre d'f8 em 
molestava una mica, i al 
fer la jugada lògica, em 
vaig animar a fer una en-
trega que tenia bona pin-
ta! 
 
16... Rxg7 17. Ch4 Cd4?!  

Després, analitzant l'entre-
ga, vam arribar a la conclu-
sió que aquesta fou la ju-
gada que decidí la partida. 
El negre hauria d'haver 
obert la diagonal amb un 
d4. 
(17... d4! 
Amb la idea de canviar l'al-
fil blanc que acabarà 
éssent una gran peça en el 
meu atac 
18. Dh5 Cd8 19. Ae4  
Tot i que el blanc té una 
peça de menys, és una po-
sició molt còmode i total-
ment jugable. El blanc no 
s'ha d’encegar amb un 
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18. c3 bxc3 19. bxc3 Cb5 
20. Dh5 Cd6  
Aquí podem veure les 
pèrdues de temps que ha 
comès el negre posicio-
nant el seu cavall, quan 
realment, estava en pro-
blemes més seriosos 
 
21. f5 Rg8 22. f6 Af8 23. g6  

gran atac, sinó en fer una 
partida tranquila aprofi-
tant l’avantatge posicional 
que té. )  

 
23...fxg6 24. Cxg6 Cf7 25. 
Ce7+ 
Aquesta jugada aprofita la 
poca mobilitat del rei ne-
gre, sentenciat la partida 

25... Rh8 
(25... Axe7 26. Dg4+) 
26. Dxf7 Cxf6 27. Cg6+ 

Acabant amb una desco-
berta que acaba amb la 
dama negre i al veure això 
el meu rival "surrendeix". 
Va ser una partida que em 
va sortir molt bé, amb la 
que vaig aprendre que no 
hem de tenir por d'entre-
gar alguna peça sempre hi 
quan conseguim que les 
peces rivals no puguin ju-
gar. Gràcies i a reveure! 
 
1-0 

CLASSIFICACIÓ PREMI 
DE BELLESA 

1)  Albert Ezquerro 

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

 

2) Guillem Subirachs 

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

 

3) Marc López Forn 

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

PREMI DE BELLESA CATALUNYA PER EQUIPS / ALBERT EZQUERRO 

http://www.chessvideos.tv/chess-game-replayer.php?id=62045
http://www.chessvideos.tv/chess-game-replayer.php?id=62045
http://www.chessvideos.tv/chess-game-replayer.php?id=61897
http://www.chessvideos.tv/chess-game-replayer.php?id=61897
http://www.chessvideos.tv/chess-game-replayer.php?id=61893
http://www.chessvideos.tv/chess-game-replayer.php?id=61893
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QUI ÉS QUI? 

Estrenem una nova secció!  Heu d’identificar  qui protagonitza les fotos. Tots són jugadors/es del club. Aiai 
els anys...passen per tothom! 

Podeu enviar les vostres respostes a butlleti@peonaipeo.com 

1. 2. 3. 

4. 5. 6. 
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QUI ÉS QUI? 

7. 8. 9. 

10. 11. 12. 



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 solucions a: butlleti@peonaipeo.com 

Au, sort que no són trivials. 

PASSATEMPS 

ACONSEGUIREU FER ELS TRES DE L’ÚLTIMA FILA?? 
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“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 guanyen Negres juguen i guanyen 

Negres juguen i guanyen 

Blanques guanyen 

Blanques guanyen Blanques juguen i guanyen 

Blanques juguen i guanyen Blanques juguen i guanyen Blanques juguen i guanyen 
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EL PENJAT 

Posició en un final de partida amb reis i peons en què els reis estan a la mateixa col-
umna, fila o diagonal, separats per un nombre senar de caselles. 

O _ _ _ _ _ _ _ 

Peó que no té cap altre peó del mateix bàndol a les columnes adjacents.  

P _ _     A _ _ _ _ _ 

Lliurament d'una peça o d'un peó per tal d'obtenir, posteriorment, un avantatge.  

S _ _ _ _ _ _ _ _ 

Variant que en qüestiona una altra.  

R _ _ _ _ _ _ _ _ 

Situació en què qualsevol jugada que faci el jugador implica un afebliment de la seva 
posició.  

A _ _ _ _ _ _ _ 

Més seccions noves! En aquesta heu de completar les paraules en funció de les definicions de conceptes 
escaquístics que hi ha a sota.  Podeu enviar les vostres solucions a: butlleti@peonaipeo.com 



Vull que torni el Marc 
López a l’edició del But-
lletí! 

 

 

 

 Guillem Subirachs 

Aquests col·laboradors són 
la òstia!  Quina feinada 
han fet durant tot l’any! 
No creieu que es mereixen 
un agraïment en forma de 
sopar? 

 

Guillem Subirachs 

Segueixo pensant que em 
mereixia guanyar el pre-
mi de bellesa.   

 

 

 

Guillem Subirachs 

LA VEU DEL SOCI (CARTES AL DIRECTOR) 
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Kaypi 

Després de l’espectacular portada que ens ha regalat la Laura només podem donar-li les gràcies per tots 
els dibuixos que ha fet aquest curs. Aquí els teniu recopilats. 



PÀGINA 29 Peona i Peó 

EL REBOST D ’EN LLUC / LLUC SAGRISTÀ 

Benvinguts a la primera edició del racó gastronómico-literari del butlletí. 

Al ser una secció nova està en fase de proves, demanant així a l’estimat lector 
que no critiqui amb força aquest apartat ja que s’intentarà en la mesura del 
possible millorar butlletí rere butlletí.  
 
En aquesta secció oferirem diverses receptes de cuina, des de primes plats a 
postres, des de petits Snack a interessants tapes. 

Avui abordarem un dels clàssics de la pastisseria, el brownie, amb l’interessant variació de fer-lo de xoco-
lata blanca. 

Ingredients: 

Mantega 225 g 
Cobertura de xocolata blanca 150 g 
Sucre 120 g 
Ous 3 Un. 
Farina 115 g 
Sal 5 g 
Festucs (Pistatxos) 200 g 

Elaboració: 

-Primerament batrem els ous amb el sucre en un bol 

-Desfer xocolata i mantega per separat (controlant que la xocolata no es cremi ja que la xocolata blanca 
es crema amb mes facilitat i espatllaria la preparació no nomes en l’àmbit gustatiu si no en la textura del 
resultat final).Incorporar la xocolata desfeta a la mantega fossa remenant amb agilitat per tal de que no 
es destrien i quedi una barreja homogènia. 

-Afegir la xocolata i la mantega al bol amb els ous i sucre i barrejar-ho 

-Afegir la sal i la farina a poc a poc i tamisada amb un colador de malla per tal que no es formin grumolls. 

-Afegir els Festucs Pelats 

-Preescalfar el forn a 200 

-Posar la massa en un motlle i coure a 200 graus durant 30 minuts( Nota important el temps de cocció en 
teoria estava pensat per motlles de mida reduïda per fer pastissets individuals, recomano controlar el 
temps de cocció i punxar amb un escuradents per tal de controlar la cocció del pastis, diem així que tran-
quil·lament poden ser més minuts) 
 
Esperem que ho proveu a casa i ens expliqueu amb quins problemes us heu trobat i quin temps de cocció 
ha sigut finalment. 
 

Aquest postre pot combinar molt be a l’estiu amb un magnífic got d’orxata o llet merengada en una ter-
rassa o jardí, tanqueu els ulls i a gaudir. 
 
Moltes gracies per la vostra atenció i salut! 

BROWNIE DE XOCOLATA BLANCA AMB FESTUCS (pistatxos per la majoria de mortals) 



SECRETS D ’OBERTURA / JOSUÉ EXPÓSITO 

Al ser aquest un número especial, l'últim de la temporada, no puc dei-
xar passar l'oportunitat de presentar-vos en exclusiva la meva millor 
obertura, la que m'ha donat victòries més ràpides, la meva arma se-
creta per excel·lència: el famós... GAMBIT EXPÓSITO ! 

Abans de tot, he de dir que aquesta és una obertura únicament per a 
partides ràpides. Bé, també es podria fer en lentes prenent bastant 
risc, però és a ràpides on pot treure tot el seu potencial.  

Teoria de ràpides:  Gambit Expósito  

1.e4 e5 2.Cf3 c6!!   

La idea em va sorgir fa 
molt de temps quan bus-
cant una resposta efectiva 
contra 1.e4 amb negres 
em vaig trobar que volia 
tenir el joc agressiu de les 
variants obertes 1...e5 i al 
mateix temps la solidesa 
de la obertura caro-kann 
ho deixarem per un altre 
estudi. 

i com ara veurem, un joc 
dinàmic que em permetin 
igualar contra els MI's  i 
tenir petites canyes per 
guanyar als rivals amb 
menys elo. 

Com el seu nom indica, 
GAMBITO Expósito, co-

mençarem estudiant l'en-
trega de peó amb  3.Cxe5; 
i després mirarem una mi-
ca si declinen el gambit 
amb jugades con 3.Ac4?!; 
3.Cc3; 3.d4!?  

 

Variant Principal: 3. Cxe5 

 

3.Cxe5 Cf6 segona jugada i 
primera canya!  

Ataquem el peó de e4, el 
blanc ho ha de defensar i 
us dic que no puc comptar 
amb els dits de les mans 
els jugadors de més de 
2300 que aquí m'han fet 
4.d3?? inclús més d' un 
mestre internacional. Què 
faríeu aquí? es clar: 

De totes formes, la im-
mensa majoria de la gent 
no s' equivoca i fa 4.Cc3 

 Potser la variant més com-
plicada que intenta refutar 
aquest gambit i la millor 
jugada del blanc és 4.Ac4!?  
l'atac Bitxo bola del gam-
bit Expósito. No hi ha dia 
que no pensi en ella per 
poder millorar les línees 
per al bàndol negre. 

Tinc idees interessants que 
no publicaré aquí de mo-
ment, potser en un altre 
article més detallat. Però 
per no deixar al lector sen-
se res, una variant podria 
ser més o menys així: 
4...De7 5.Cxf7 d5 6.Cxh8 
dxc4 i aquí intentar caçar 
el cavall de h8. 

4...De7 5.Cf3 

[El blanc també pot defen-
sar el cavall amb 5.d4 d6 
6.Cf3 Cxe4 7.Cxe4 (Si 7.Ae2 
deixem una petita debilitat 
de peons a c3 i igualem el 
joc Cxc3 8.bxc3 Dc7) 
7...d5!! la clau, no volem 
canviar dames  

COM PODRÍEM COMPLETAR EL GAMBIT EXPÓSITO I REFUTAR 
EL TEMUT ATAC BITXO BOLA? ELS DEURES 
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SECRETS D ’OBERTURA / JOSUÉ EXPÓSITO 

Teoria de ràpides (II)  Gambit Expósito  

(una opció contra jugadors més 
forts que no voldran canviar dames 
és 7...Dxe4+ 8.Ae3 Dg6 i si el blanc 
vol treure l'alfil ens haurà de donar 
el peó de g2)  

8.Ae2 dxe4 el blanc té dos opcions, 
i contra les dos farem la mateixa 
jugada (9...Cd7):  

(Si es un jugador agressiu ens farà 
9.Ne5 i li canviarem el cavall i ata-
carem el seu enroc amb els alfils 
9...Cd7 10.Cxd7 Dxd7 11.0–0 Ad6 
12.Te1 0–0 amb un cert atac)  

(Si és un jugador més tranquil ens 
farà 9.Cd2 9...Cd7 10.0–0 Cf6 
11.Te1 i anirem a per ell amb 
11...e3! 

12.Cf3 (12.fxe3? Dxe3+ 13.Rh1 Dx-
d4 i si aguantem el peó guanyem) 
12...exf2+ 13.Rxf2 Ae6 14.Ac4 0–0–
0 i amb el rei blanc tan indefens 
podem llençar-nos al atac ]  

5...Cxe4 6.Ae2  

[Si 6.Cxe4 tornem a tenir la nostra 
jugada salvadora per no canviar 
dames 6...d5!! 7.d3 dxe4 8.dxe4 

Si 5.Cd4 amb 5...cxd4 ens que-
dem amb el centre, però és 
més habitual: 

5.Ce5!? i ens podem ficar en 
una variant força interessant 
5...Dg5! 6.d4 (única jugada per 
a no perdre, podeu comprovar
-ho per vosaltres mateixos) 
6...Dxg2 7.Tf1 f6!?  

potser es millor 7...Cf6 però 
amb la textual us asseguro que 
guanyareu més temps de re-
llotge i posareu al vostre rival 
en més apurs. La seva única 
jugada es 8.Cf7 i amb 8...Ag4 
obtindreu molta compensació. 

 

Variant 3. Cc3 

 

Jugada típica d'algú atemorit 
per l' obertura; no té gaire grà-
cia perquè no discuteix res...i 
no faré gaires comentaris. 
Contra això jugarem utilitzant 
un estil philidor, amb Cd7, Cf6, 
Ae7 i tranquilament enrocar. 

Dxe4+ 9.Ae2 Af5 pressionant a 
c2, està una mica igualat...]  

6...d5 7.0-0 Ae6 8.d3 Cxc3 
9.bxc3   

Farem Cd7, enrocarem llarg i 
farem una allau de peons al 
flanc de rei. La posició és compli-
cada, però amb moltes possibili-
tats 

 

Variant 3. Ac4 

El negre iguala molt fàcilment 
contra aquesta jugada: 3...d5! 
4.exd5 e4! la clau 
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SECRETS D ’OBERTURA / JOSUÉ EXPÓSITO 

Teoria de ràpides (III)  Gambit Expósito  

Variant 3. d4 

StatuadeSal (2191) - Jossuexp (2356)   Internet Chess Club 

Per il·lustrar aquesta variant només mostraré un exemple de com es 
pot guanyar una peça en poques jugades a un fort Mestre Català que 
precisament comenta una partida en aquest butlletí... :) 

1.e4 e5 2.Cf3 c6 3.d4 

 

3…exd4 4.Dxd4 d6 5.Cc3 Cd7 
6.Af4 Cc5 7.0-0-0 Ce6 8.De3 
Cxf4 9.Dxf4 Df6  

10.De3 Dh6 11.Dxh6 Cxh6 12.h3 
Ae7 13.Ad3 0-0 14.g4 f6 15.Ce2 

Te8 16.Cf4 Cf7 17.The1 Ce5 
18.Cd4 Ad7  

 

19.Cfe2 c5 20.Cf5 c4  

guanyant peça 

0-1 

Aquest ha estat només un petit 
estudi d' algunes variants d'a-
quest gambit, potser la propera 
temporada del butlletí podem 
analitzar tots plegats alguna re-
futació (no crec que existeixi) o 
repassar alguna partida entre 
GM's que hagin llegit l' article...   

Ha sigut un plaer haver pogut 
mostrar algunes de les obertures 
que jugo en la revista mensual 
del Peona i Peó, i vull felicitar a 
tots els que l' han fet possible, 
en especial al director Marc Lo-
pez que ha hagut de sofrir men-
sualment la meva tardança en 
fer-li arribar els escrits. Felicitats 
a tots i el proper any a Divisió 
d'Honor!!  
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