
  

Peona i Peó 
NÚMERO 11, SETEMBRE 2012 

Disseny renovat, 
Més Col·laboradors 
I noves seccions! 

Del 3 al 8 de setembre d'enguany es celebrarà la V edició 
del ja tradicional Torneig Torxa d'Escacs Base que a 
partir d'aquest any canvia de nom convertint-se en el  
V Torneig Obert d'Estiu d'Escacs Base del Guinardó.  
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Benvolguts lectors, 

 

arrenca una nova temporada plena d’il·lusió, esforç, dedicació i hores. Tot això 
destinat a oferir-vos una millor forma i contingut, seguint una de les dites que 
personalment més m’agraden, que és que sempre es pot millorar. 
 
Per això comptem amb les peces claus del que va ser la primera temporada 
(Laura Capellades, Josué Expósito, Frederic Corrigüelas i Guillem Subirachs), 
més la solidificació dels satèl·lits (Enric Garcia, Víctor Collell, Joan Regidor i 
Lluc Sagristà) i la incorporació de dos escaquistes i millors persones que dona-
ran un aire fresc a aquestes pàgines (Ilora Foroponova i Pawel Bielecki). 
 
Evidentment les col·laboracions especials seguiran produint-se, sense anar 
més lluny, en aquest primer número ja en tenim dues (Ricard Llerins i Guillem 
Mut) a més a més de poder publicar la partida guanyadora del premi de belle-
sa del torneig de Sants, per gentilesa de Richard Guerrero. 
 
Amb tot, esperem que torneu a considerar el primer de cada mes com una da-
ta especial i que, en el transcurs dels mateixos mesos, aneu gaudint amb la 
lectura. 
 

Salutacions cordials. 

Marc López Forn. 

Peona i Peó 

Editorial 
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Rabiosa Actualitat 

L’estiu. L’època dels “Màsters 1000” 
 

Que vol dir els Màsters 1000 del club?  
Una de les característiques principals del nostre club es que mai hi ha vacances, sem-
pre hi ha activitat, sempre hi ha algun torneig en moviment en que participi gent del 
club; o els que mouen el club sempre estan actius organitzant alguna cosa a curt ter-
mini o expedició a algun torneig. La gent del club no va a la platja a prendre el sol.  

Els màsters 1000 serien aquells 
opens que tradicionalment partici-
pen molts del club, però els hi falten 
certs detalls a aquests open per arri-
bar a “Grand Slam” (llegir article but-
lletí anterior per entendre-ho). De 
màsters 1000 hi ha al llarg de la tem-
porada, però a l’estiu es multipli-
quen, van quasi un darrera l’altre. 
Open de Montcada, Open Barberà, 
Open Sant Martí, Open La Pobla de 

Lillet, Open de Sants, Open “ex Torxa”. 
Aquest estiu la participació del club en aquests tornejos ha estat molt destacable. 
Propera als 20 participants per Open o Màsters 1000. Vibro molt !!! 
 
A més amb resultats destacats en aquests màsters i altres, per exemple:  
Open  Montcada: Roger Cervelló campió del grup B. 
Open Jake & Open Sant Adrià: Marc Capellades, campió del primer i sub campió del 
segon. 
Open Ajedreznd: Gabriel Beaskoa campió del grup B. 
Open  Llinars: Ferran Cervelló 8è classificat grup A. Daniela Velasco 1era classificada 
de tram de grup B. 

Enric Garcia 
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Open  Barberà: Lluc Sagristà 3er classificat grup C. 
Open Barberà: Victor Collell 1er classificat sub 16 grup C. 
Open Sant Martí: Pau Jover 8è classificat grup B. 
Open La Pobla de Lillet: Frederic Corrigüelas 10è classificat absolut. 
Open Badalona: Jose Anibal Gonzales Perez 7è classificat del grup B. 

Open de Sants: Marc Torrents  4rt classificat del grup B. 

L’estiu. Època dels campionats d’Espanya per edats. 
 

L’estiu també es l’època en que tradicionalment la “creme de la creme” de la nos-
tra cantera del club participi als Campionats d’Espanya. Han participat varis aquest 
any, a més també d’algun entrenador, pares /mares de participants, delegat o dele-
gat Vip més o menys relacionats amb el club. 
 
L’actuació catalana general ha estat excel·lent, quedant primers al medaller de Sa-
lobreña, amb dos campions, dos segons i un tercer. També fent un doblet al per 
equips dels Campeonatos de la Juventud a Avila. 
 
L’actuació general dels del club també ha estat molt bona tenint en compte el ni-

vell que es respira. Destacar la participació de la Daniela Velasco a l’equip campió 

sub 14. Xavier Povill 11è classificat sub 12. Carlos Martínez 21è classificat sub 12. 

Vibro també amb això !!! 

Això és molt mèrit de 
l’escola dirigida per Pep 
Melendres i Frederic 
Corrigüelas, i també d’-
entrenadors com l’Alex 
Cuartas i altres ,perquè 
l’escola cada vegada és 
més gran.  
 
Molt aviat començaran 
les classes !!! 
Animeu-vos!!!  
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Espai crític. Intentarem passar de puntetes. 

Tema 1. El clàssic Open Torxa  
Ara sembla que es Open  Mas Guinardó. Torxa sembla que comença a ser història 
del club, com ho va ser el Centre Parroquial d’Horta.   
 
Jo personalment m’he donat de baixa per motius que ara no toca, però en aquest 
tema Torxa tinc la sensació que com a club sortim per la porta del darrera.  
Les dues entitats poden retreure coses a l’altre: exposicions, pagament obres de 
millora, Nifs, ... 
 

No escriuria res sinó tingués la sensació que de tot arreu sortim sempre semi-

malament. Centre Parroquial, parròquia, ara Torxa…  

Alguna cosa fallarem nosaltres dic jo també. Veurem com reconduïm les coses amb 

Mas Guinardó que els locals estan molt bé. Penso que estaria bé anar preveient a 

llarg termini la disponibilitat de sales que necessitem que com sempre acabem or-

ganitzant i necessitant moltes coses. 
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Tema 2. No ens sabem promocionar. No parlo especialment del club, que ningú 
em mal interpreti. 
A vegades surt el típic debat escaquístic de perquè els escacs no som més popu-
lars, o olímpics, o no sortim als mitjans de comunicació, …  
En general ens queixem que no ens fan cas. 
 
No som més populars perquè no volem ser-ho. Ja ens va bé com estem. No sortim 
del espai que ens hem construït perquè nosaltres mateixos no ens volem promoci-
onar. Som un planeta.  
El “planeta escacs”. 
 
Aquest estiu he advertit un exemple claríssim:  
Vaig tornar d’Avila de delegat del Campionat d’Espanya de seleccions sub 16 i sub 
14. On els nostres representants catalans van quedar campions d’Espanya de les 
dues categories.  
Aleshores vaig seguir l’impacte que va tenir el fet a les webs oficials dels clubs més 
importants catalans i sobretot als clubs dels implicats que van participar.  
Quina decepció…  
Webs de clubs importants de Catalunya que no anaven, que no les actualitzaven 
de feia mesos, de clubs amb participants que les actualitzaven però només per 
anunciar tornejos, no per promocionar els seus campions, ni ho esmentaven… 
Moltíssimes d’altres clubs amb no implicats que ni anunciaven res... 
 
Molt poques webs oficials de clubs van passar l’examen amb nota. 4 per mi ex-
cel·lent, a més bones webs: Mollet, Llinars, Vallfogona de Balaguer i Gerunda. A 
més aquesta darrera web la recomano. Vaig vibrar!!. 2 webs amb implicats va sor-
tir el tema però amb cert retard, una la nostra, per mi vam aprovar. I alguna ho 
anunciava però de forma molt per sobre. 
 
La resta molt desert. No parlo de webs o blogs més particulars. Aquí si que el mon 
dels escacs fem mal·labarismes. Gent esporàdicament que ho dona tot. Podria do-
nar molts exemples de blogs, webs o altres twiters que fan molta activitat o pro-
mocionen els escacs en general. La típica “ajedreznd”, aquest butlletí que dirigeix 
el Marc López  o ara el nostre blog del Víctor Collell.  
Vibro molt una vegada més !!! 
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Independentment del tema ja conegut per mi que per a molta gent aquests partici-
pants a campionats d’Espanya representen a la Federació Catalana o a ells matei-
xos. Deixen de representar al determinat club en aquests campionats.  
Aquesta percepció es falsa, ens representen a tots.  
De la mateixa manera que per molts la Federació Catalana es com una entitat 
apart, fals, ens representa a tots.  
Aquest tema explica lleument que no surti en algunes els triomfs dels campions 
d’Espanya a Avila i Salobreña. Però no justifica les webs que no funcionen, no s'ac-
tualitzen fa mesos... 
 
Per mi es una decepció que webs de clubs importants de Catalunya i amb escoles 
per a nens no cuidin més la web oficial.  
Els pares de nens que es vulguin apuntar o informar per escacs el primer que fari-
en es consultar la determinada web de l’entitat, si veuen que no s’actualitza o no 
funciona durant temps... ”futbolista al canto”. 
 
Algú em dirà que no es tema meu el que fan els altres, però simplement vull de-
mostrar que no hi ha intenció de promoció. És el que volem.  

“Mercato” del club 
 
Detecto que en els dos darrers números d’aquest butlletí hi ha molts 

col·laboradors que no tenen fitxa del club. Alguns es repeteixen als dos. Altres apa-

reixen a un o a l’altre. No sortirà algun fitxatge d’aquests companys que escriuen 

articles??  

Temps al temps. 
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El racó de Nostradamus 
 

Aquest estiu he estat molt absorbit amb el tema dels Campionats d’Espanya a Avila 
i poc amb el club. Per això aquest tema col·lapsa totes les seccions. 
 
Es un campionat d’Espanya per equips amb dues categories sub 14 i sub 16. Però 
compte……algun “rumore” he sentit i no provinent  del “planeta escacs” que a con-
seqüència de la crisi es parla d’eliminar una categoria. O sigui que en propers anys 
aquest campionat igual només hi ha una categoria. 
 

Personalment, i veient l’impacte que vaig detectar a les webs oficials de clubs com 

explico a la secció crítica, el tema no m'estranya. Un campionat que només interes-

sa als participants que van, doncs que voleu que passi.  

Temps al temps també. 
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La Pedrera 

Víctor Collell 

Nova Temporada 
 

Comença una nova temporada al club i al món dels escacs.  

 

La temporada acaba a l’estiu, que és quan es disputen tots els torneigs del Circuit Ca-

talà.  

En aquests torneigs hem pogut veure a moltes joves promeses del club. I és que, els 

escacs base de Peona i Peó, van demostrar l’any passat que el club té la millor cante-

ra de Catalunya.   

Així ho van afirmar els sub-12, quedant 

campions de Catalunya per equips, 

guanyant al Llinars a l’última ronda en 

un final emocionant. I la mare de les 

competicions dels escacs base, el Cam-

pionat de Catalunya d’edats, el club va 

aconseguir tres podis, tots tres en l’à-

mbit femení. Laura Povill segona classi-

ficada sub-10, Llum Cardó tercera clas-

sificada sub-14 i Elisa Martinez segona classificada sub-18. En total, al Campionat 

d’Espanya van assistir 7 jugadors de Peona i Peó. 



11 

Peona i Peó 

L’any passat també es va celebrar el 
CEEB Per equips, i novament Peona i 
Peó va demostrar el seu talent, tenint 
podi en totes les categories (de sub-8 
a sub-16). 
 
Com deia abans, hem vist a molts 

nens del club (evidentment m’incloc!) 

disputant molts Oberts del Circuit Ca-

talà. En els Oberts, majoritàriament et 

toquen adults, persones amb més ex-

periència.  

Tot i això, els nostres peons i peones 

no s’arronsen davant d’aquests rivals, 

ja que ells també tenen experiència, jugant tots aquests Oberts i Campionats de Ca-

talunya i d’Espanya. 

Des de Montcada fins a l’Open de Sants hem vist a molts nens jugant els torneigs, 

alguns més que d’altres.  

A Montcada, la perla de Peona i Peó Ferran Cervelló va quedar novè de la general i 

quedant segon de tram, fent un gran torneig.  

 

Jesús Ligero va jugar al Grup A, aconseguint finalment tres punts i mig.  

 

A Barberà tan sols es va veure a un jove del club disputant el torneig (jo mateix) que 

finalment vaig aconseguir quedar primer sub-16 del Grup C, un trofeu que l’any pas-

sat se’m va resistir.  

 

A Sant Martí es va veure molta participació de jugadors joves, i molt joves, com la 

Natasha o l’Esteban. Destacar els cinc punts i mig de Jesús Ligero, que va fer un gran 

torneig on la sort no el va acompanyar. Marc Torrents també va aconseguir cinc 

punts i mig, mig més que Pablo Ji, una revelació del torneig. 
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Una prometedora jugadora del club va 

disputar l’Obert de la Pobla, la jove 

promesa Laura Povill, que feia més o 

menys un mes que havia assistir al 

Campeonato de España Puleva-Max 

sub-10, representant Catalunya. La 

Laura va demostrar bon joc i va fer fi-

nalment tres punts de nou possibles. 

A la Pobla, també comptàvem de la 

presència del seu germà Xavier Povill, que va fer un torneig molt seriós fent quatre 

punts i mig, i jo mateix, que després de dues derrotes seguides em vaig quedar amb 

quatre punts. 

La temporada promet molt per als joves 

jugadors del club, i el primer torneig del 

setembre és ni menys ni menys que el 

Torxa, perdoneu, el V Obert d’Estiu 

d’Escacs Base del Guinardó, un torneig 

per a jugadors sub-16 que organitza Peo-

na i Peó. Esperem que el campió sigui 

del club! Després es jugarà el Vila de 

Gràcia d’Escacs Base, que acostuma a te-

molta participació de Peona i Peó. I, finalment, el Campionat de Catalunya per 

equips d’edats, el torneig que tota persona somia guanyar amb el club. Amb l’ajuda 

dels professors Álex Cuartas i Frederic Corrigüelas hem aconseguir arribar fins a on 

hem arribat i esperem que tothom recordi el nom de Peona i Peó en aquest Campio-

nat de Catalunya d’edats.  

 

És, la Champions dels escacs! 
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Acudits 
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El consell del Mestre 

Frederic Corrigüelas 

L’ALFIL DE G2 
 
Moltes vegades hem vist obertures Angleses, Catalanes, i d’altres 
on l’alfil es fianqueta per g2. No només defensa l’enroc contrari, 

sinó que domina la gran diagonal, i esdevé també una arma mortífera. Avui veurem 
el gran valor d’aquest alfil, en una partida on entrego qualitat per desfer-me de l’alfil 
de g2 del contrincant, i així muntar un atac devastador. 
 
Naturalment, el consell és el mateix per l’alfil de g7 si som negres, o qualsevol alfil 
del fianquet sempre i quan estiguem enrocats per aquell flanc. 
 
És molt important tenir en compte que si som el negre i tenim l’alfil de caselles blan-

ques, no és dolent entregar una qualitat per l’alfil de g2, en molts casos. La pèrdua 

d’aquest alfil permetrà a les negres aprofitar la diagonal blanca i fer patir el rei blanc 

per culpa dels forats que han quedat a h3 i f3. 

Etxagibel Larrañaga (2070)—Corrigüelas Armillas (1969) 
La Pobla de Lillet 

07 d’agost de 2012 

 1.Cf3 Cf6 2.c4 e6 3.g3 
b6 4.Ag2 Ab7 5.0–0 
Ae7 6.Cc3 0–0 7.d3 d5 
 
Fins aquí tenim una es-
pècie d’Anglesa, per un 
ordre de jugades inusu-
al. 

8.Ce5 Cbd7 9.Af4 c5 
10.cxd5 exd5 11.Db3 
 
Problemes pel negre. El 
peó de d5 cau. Cal bus-
car algun recurs. 

 

11… Te8  
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Única, ja que si 12.Cxd5 
Cxd5 13.Axd5 Axd5 
14.Dxd5 Cxe5 15.Dxd8 
Taxd8 16.Axe5 Af8 i es 
recupera el peó quan 
aparti l’alfil amenaçat. 
 
12.Tfe1 
 
Es defensa el peó i ara 
torna a amenaçar Cxd5. 
 
12… Tc8 
 
La idea d’aquesta juga-
da és perdre un temps 
perquè es mengi el peó 
de d5. Llavors, si 
13.Cxd5 Cxd5 14.Axd5 
Axd5 15.Dxd5 Cxe5 
16.Dxd8 Cf3+ 17.exf3 
Tcxd8, tinc peó de 
menys, però li ha que-
dat una estructura molt 
dolenta. 
 
13.Ah3  
 

Ara tot sembla perdut. 
El cavall de d7 està cla-
vat, d5 està feble, no 
em puc moure... Però, 
què vol dir que el cavall 
està clavat? És millor 
l’alfil que la torre? 
 
13… c4  
 
Perquè l’alfil sigui millor 
que la torre, necessito 
que el meu alfil de ca-
selles blanques domini 
la gran diagonal, per ai-
xò sacrifico el peó. 
 
14.dxc4 Cxe5  
 
I ara, la qualitat, perquè 
l’alfil de g2 és molt va-
luós, val més que una 
torre, en aquesta posi-
ció. 
 
15.Axc8 Dxc8 16.Axe5 
Dh3 
 

Importantíssim fer Dh3 
ara. Amenaço Cg4 i dx-
c4, totes dues jugades 
molt molestes, ja que 
deixen el rei blanc en 
una situació delicada. 
 

17.e4 
 
Evita que dxc4 amenaci 
mat… 
 
17… Cg4 
 
...però no ha evitat Cg4. 
Ara el negre amenaça 
mat en dues. 
 
18.Ad4 
 
Per salvar el mat. 
 
18… Af6 
 
Desviacó. Si 19.Axf6 Dx-
h2+ i mat a la següent. 
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19.Dd1 dxe4 
 
Ara amenaço fer e3 i 
obrir la gran diagonal 
blanca. On és l’alfil de 
g2? El ressuscitaríem 
per una torre, oi? 
 
20.Ae3 Cxh2 
 
Ara l’amenaça és Cf3+, 
si l’alfil de g2 aixequés 
el cap... Com pot ser 
que ningú més que ell 
pugui controlar h3 i f3? 
Se’l troba a faltar quan 
no hi és… 

21.Af4 
 
Subtil manera d’evitar 
Cf3+, ja que Dxf3 i no 
pot menjar amb peó 
per mat d’última fila. 
 
21… Axc3 
 
No passa res, eliminem 
el cavall per jugar e3. 
Calia eliminar el cavall, 
ja que fes Cd4 inter-
rompria la gran diago-
nal, i el nostre alfil de 
caselles blanques vol 
unes bones vistes cap a 
l’enroc rival. 
 
22.Te3 
 
Ha d’evitar e3 com si-
gui, per això ja ni es 
preocupa de la mort 
del seu cavallet. 

22… Cg4 
 
Més amenaces de mat. 
Ara la torre d’e3 moles-
ta. No pot jugar Ae3, 
com abans.  
 
23.Dxg4 Dxg4 24.bxc3 
Td8 25.Tee1 h5  

0–1 
 
Desesperació. 
Ha d’entregar la dama i 
abandonar poc des-
prés. Realment, no ha 
valgut la pena canviar 
l’alfil de g2 per una tor-
re en aquesta posició.  
 
Hi havia massa factors 
en contra: 
1) La gran diagonal la 
dominava l’alfil rival. 
2) Els forats de h3 i f3 
els ocupaven molt ràpi-
dament la dama i el ca-
vall. 
3) Les torres blanques 
no podien activar-se i 
demostrar el seu po-
tencial. 
Tingueu en compte 
aquests factors abans 
d’aventurar-vos a 
“guanyar qualitat” can-
viant l’apreciat alfil de 
g2.  
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“Cuando veas una bue-
na jugada, trata de en-
contrar otra mejor”.  

(Em. Lasker)  

“Primero debe hacerse 
la jugada forzada y lue-
go entregarse a la me-
ditación”.  
(Benjamín M. Blumen-

feld) 

“El Ajedrez es imagina-
ción”.  

(GM D. Bronstein)  

“El Ajedrez se juega 
con la mente…¡no con 
las manos!”  

(MI IIya Kahn)  

“Yo he agregado estos 
principios a la ley: pon-
gan los Caballos en ac-
ción antes de que los 
dos Alfiles sean des-
arrollados” 

(Em. Lasker)  

“Lo mismo que nuestra 
imaginación se agita 
por la sonrisa de una 
muchacha, así la imagi-
nación se agita por las 
posibilidades del Aje-
drez”.  

(Mijail, Tal)  

“¡Mate! - No gracias, 
prefiero Té”.  

(Andrea Lambrecht)  

Peona i Peó 

Frases cèlebres 

“La belleza de un movi-
miento no se refleja so-
lo en su 
apariencia, sino en el 
pensamiento detrás de 
él” 

(Aaron Nimzovich)  

“Por la belleza de sus 
partidas, la claridad de 
su juego y lo brillante 
de sus ideas, Fischer se 
creó el mismo como un 
artista de la 
misma estatura como 
Brahms, Rembrandt y 
Shakespeare” 

(David Levy)  

“Una mala movida nuli-
fica cuarenta buenas” 

(Horowitz)  

“Aquellos que dicen 
que entienden al Aje-
drez, no entienden na-
da” 

(Robert Hubner)  

“El juego de Damas es 
para vagabundos” 

(Paul Morphy)  
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Lesson 1 

Pawel Bielecki 

Bielecki (1938)—Pérez Mitjans (2482) 
Tupinambà (Tres Peons) 

09 de maig de 2012 

French Defence, Winawer Variation, Winckelmann – Riemer Gambit (C15) 

1. e4 e6  
2. d4 d5  
3.Nc3 Bb4  
4. a3!?  
 
( 4. e5 c5 5. a3 Bxc3 6. 
bxc3 Winawer pawn 
structure 6…Ne7 7. Qg4 
Poisoned pawn varia-
tion)  

4…Bxc3  
5. bxc3 dxe4  
6.Qg4 Nf6  
7.Qxg7 Rg8  
8. Qh6 c5  
9. Bb2?!  

(in this position was 
better 9. Ne2! Nc6 10 
dxc5 Rg6 11. Qe3 Qa5 
∞; 9.Bb2?! cxd4!  
10. cxd4 Qa5+ 11. Qd2 
Qxd2+ 12. Kxd2=)  

9… Rg6  
10. Qf4?!  
 
(10. Qd2! Nc6 11. 0-0-
0! (with a small advan-
tage for white)  
 
10… Qa5  
11. 0-0-0! Nc6  
12. Ne2 Bd7  
13. f3!?  
 
(nice move, white 
wants to open the posi-
tion in the center and 
attack the black king)  
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13…cxd4  
14. cxd4 exf3  
15.Qxf3 Qg5+?!       
 
(15…0-0-0!)  

16. Kb1 Nd5?  
17. Nc3?!  
 
(17.c4! Ne3 18.Rd3 
Nxf1 19. Rxf1 with the 
advantage for white)     

17…Nxc3  
18. Bxc3 Rc8  
19. d5?!  
 
(19.Kb2!)  

19…Ne7?  
 
(19…Ne5! 20. Bxe5 
Qxe5 white has a diffi-
cult position with a 
weak pawns a3, c2)  
 
20. dxe6 Rxe6  
 
(20…Bxe6!)  
 
21. Bb4 a5??  
 
(22. Qxb7! Bc6 23. Bxe7 
+/-); 22…axb4 23. Rxd7 
with a very strong at-
tack for white)  

22. h4? Qe5!-/+  
23. Re1??  
 
(final error in a com-
pletely lost game 23. 
Rxd7! Kxd7? 24. Qxb7+ 
Rc7 25. Bb5+ +/-; 23…
axb4! 24. Rd1 bxa3 -/+) 
 
23…Qc7  
24. Bc4 Qxc4  
25. Bxe7 Qxc2+  
26. Ka1 Rxe1+  
27.Rxe1 Be6  
28. Re2 Qc1#     

 
0-1 
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Des de l'any 2003 no 
havia jugat l'Obert de 
Figueres, però des de 
llavors algunes coses 
han canviat. No tan els 
organitzadors, que són 
més o menys els matei-
xos, igual d'amables 
que sempre, encapça-
lats pel president de 
l'entitat Carles Falgue-
res, el director de l'o-
bert MI René Alonso, 
aquest sí potser era 
nou, l'Àrbitre principal 
el AI madrileny Eduar-
do López Rodríguez i el 
sempre somrient AN 
Emilio Colls Bosc. 
 
L'altre cop l'obert es ju-
gava al Casino de Figue-
res, el segon edifici 
més gran de la ciutat, 
seu de l'entitat que fa 
vuit anys que està en 
obres i on tornarà el 
torneig un cop les aca-

bin, i ara es juga al 
Castell de San Ferran, el 
més gran d'Europa i per 
tant l'edifici més 
gran de Figueres. El 
castell està quasi tan 
malament cop l'altre 
cop que li vaig fer una 
visita, encara que van 
fent obres per millorar-
lo, només que n'han 
restaurat una petita 
part, que és on es juga-
va l'obert. Així els que 
no teníem cotxe, hem 
hagut de puxar els 600 
metres que el separen 

Ricard Llerins 

Obert de Figueres 
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de la població unes 
quantes vegades, no-
més que 
des de dalt hi ha una 
gran vista de l'Empor-
dà. Afortunadament el 
diumenge 12 d'agost 
doblaven ronda i em 
vaig estalviar una puja-
da. 
 
Sobre l' enorme sala de 
joc, amb retransmissió 
per Internet de 4 
taulers, mantells a les 
taules i indicadors de 
cada jugador, només 
puc dir, que les parets 
del castell són tan grui-
xudes, que encara que 
no hi havia aire condici-
onat, tampoc calia per 
que no feia calor. 
 
Respecte aquest, Ricard 
Llerins era el 35 del 
ranking inicial, de 54 
jugadors, quedant en el 
lloc 25 amb 4,5 punts. 
Aquest any era el 
primer que l'obert es 
dividia en dos grups, 

més un tercer on han 
participat 16 nens me-
nors de 10 anys, i això 
ha fet, a més d'incre-
ment el nombre d'ins-
crits un 30% segons van 
dir, que el grup princi-
pal fos bastant fort, 
com quasi tots els 
oberts del circuït Cata-
là. Tenint en compte 
que vaig perdre la dar-
rera ronda amb un Mi, 
on vaig tenir 
taules clares, no em 
puc queixar del resul-
tat. Vaig jugar amb dos 
MI i amb dos MF, fent 
taules a un i guanyant a 
l'altre. La veritat és que 
he hagut de suar de va-
lent per fer la meitat 
dels punts, per que la 
gent ha demostrat una 
combativitat ferotge. 
 
L'obert tenia 5 GM, 10 
MI, 4 MF i una WGM, 
uns quants d'ells indis, i 
un altre grapat france-
sos. Finalment va gua-
nyar-lo el GM d'Azerba-

ian Azer Mirzoev, amb 
7 punts, seguit pel GM 
Lelys Stanley Martínez 
Duany, empatat amb 
6,5 punts amb el GM 
indi B Adhiban. 
 
El MF espanyol Juan L. 
Ramiro Ovejero va fer 
la seva tercera norma 
de MI en aquest obert. 
 
Respecte el Peona i 
peó, l'únic representant 
era l'Àlex Fernández 
Massot, que jugava el 
grup B. Era el 57 del 
ranking inicial de 66 
jugadors, i va acabar en 
el lloc 36 amb 4,5 
punts. 
 
Fins aviat. 
 
Ll. 
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Ajedrez Espectacular! 

Richard Guerrero 

“Atentos a la partida 
que ha ganado el MC 
Richard Guerrero, se-
guro que es una de las 
candidatas al premio 
de belleza” 

Ajedreznd  

I sí, tal com es preveia des de la primera ronda, l’espectacular partida de Richard 
Guerrero va aconseguir, merescudíssimament el premi de bellesa del torneig de 
Sants. 
I és que el romanticisme dels escacs encara perdura amb partides com aquesta. 
Agraïm a Richard Guerrero que ens permeti publicar la partida, i us recomanem la 

seva pàgina web d’on l’hem extreta: http://
www.mipaginapersonal.movistar.es/web3/ajedrezespectacular/  

Richard Guerrero(2258)— Pierre Raimbault (1931) 
Open de Sants 2012 
17 d’agost de 2012 

Comentada humilment per Marc López Forn, a l’espera de que el gran periodista 
Leontxo García la comenti a El País segurament el dia 1 de setembre: 

http://cultura.elpais.com/autor/leontxo_garcia/a/  

"Ya puedes morirte 
tranquilo porque has 
pasado a la posteridad 
con esa partida"  
 

Leontxo García 

Posició abans de 8. 0-0! on comen-
ça la gresca amb l’entrega de peó. 

http://www.mipaginapersonal.movistar.es/web3/ajedrezespectacular/
http://www.mipaginapersonal.movistar.es/web3/ajedrezespectacular/
http://cultura.elpais.com/autor/leontxo_garcia/a/


23 

Peona i Peó 

1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. 
d4 cxd4 4. Nxd4 e5 5. 
Nf3 Nf6  
 
(Segons el que vaig en-
tendre, Richard Guerre-
ro escull fer Cavall f3 
per evitar la teoria, 
com ell mateix diria a la 
pregunta: -¿No et fa 
por penjar totes les te-
ves partides a la web? - 
¡No, perquè sempre ju-
go coses diferents!) 

6.Nc3 Bb4 7. Bc4 O-O 
8. O-O Bxc3  
 
(Primera entrega, el 
peó de e4 apart de de-
bilitar l’estructura amb 
els peons doblats de c) 

9. bxc3 Nxe4 10. Re1 
d5 11. Qxd5 Nxc3 12. 
Qc5 Na4 13. Qa3 Nb6 
14. Bb3 h6  
 
(Amb el possible canvi 
de dames a 11... Qxd5, 
el blanc compensava i 
recuperava el peó en-
tregat abans, quedant 
una posició igualada si-
nó lleugerament favo-
rable al blanc) 

15. Bb2 a5 16. Rad1 
Qc7  
 
(Amb tan sols un parell 
de jugades que sembla-
ven normals, el blanc 
ha quedat millor i amb 
tots els efectius dispo-
sats a entrar en joc 
quan sigui necessari, en 
moments així, les com-
binacions acaben per 
existir, i l’úll privilegiat 
de Richard Guerrero no 
trigarà en trobar-la) 

17. Nxe5 a4  
 
(15... a5 no semblava 
una mala jugada, però 
donar-li la iniciativa a 
Richard Guerrero pot 
ser molt perillós, ara 
amb 17... a4, el blanc ja 
no té opció. Son errors 
quasi imperceptibles, 
però letals si se saben 
aprofitar...) 
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18. Qxf8+ !!! 
 
(I com els aprofita!!! 
Aquí comença tot, una 
combinació que ens 
transporta a mitjans se-
gle dinou, i ens fa pen-
sar en la immortal i la 
siempreviva, a partir 
d’aquest moment, el 
negre només pot allar-
gar l’agonia, però el 
peix està tot venut) 

18... Kxf8 19. Ng6+ !!! 
fxg6  
 
(Per a fer valer l’entrega 
de dama, el cavall ha 
de seguir-la,i ja prengui 
o intenti escapar, l'exèr-
cit negre acabarà caient 
 
(19... Kg8 20. Re8+ Kh7 
21. Nf8+ Kg8 22. Ne6+ 
Kh7 23. Nxc7 (amb cla-
ra avantatge blanca)) ) 
 

20. Ba3+  
 
(Tapar-se amb Dama 
condueix al mat, però 
tapar-se amb cavall no 
soluciona res, apart 
d’allargar l’agonia) 
 
20... Ne7  
(20... Qe7 21. Bxe7+ 
Nxe7 22. Rd8#)  
 
21. Rxe7 axb3  
(21... Qxe7 22. Rd8#)  

22. Rxc7+ Kg8  
 
(22... Ke8 23. Re7+ Kf8 
24. Rd8#) (22... Rxa3 
23. Rd8#)  
 
(No pot prendre a a3 
amb la descoberta, 
doncs hi ha mat a d8) 
 
23.Rd8+ Kh7 24. Bb2  

(El negre abandona 
amb alfil b2 doncs... 
(24... h5 25. Rxg7+ Kh6 
26. h4 Bf5 27. Re7 Rxd8 
28. Bf6 Rd1+ 29. Kh2 
g5 30. hxg5+ Kg6 31. 
Rg7# ) 
 

1-0 
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Diagrama / 20 € 

Coronació / 20 € 

Fischer / 20 € 

Checkmate / 20 € 

Rei Ofegat / 20 € 
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Capablanca / 20 € Beatles / 20 € 

e4! / 20 € 

Kaypi 
 

Si vols una samarreta 
 

Escriu-nos a xmat64@gmail.com 
 

I te la fem!! 
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{Partida a un minut per 
jugador, amb tauler fí-
sic, jugada al bar Had-
dock cap a les 2 de la 
matinada, després d'al-
gunes estrelles i gins-
tònics, i enmig d'una 
gran concurrència de 
jugadors del Peona i 
Peó i amics.}  

1. f4  
{L'ocell, la Bird.} e5  
2. fxe5 Nc6  
{Jugo lo més agressiu, 
sacrificant un peó per 
obrir línies i diagonals. 
És el temible gambit 
From.}  
3. Nf3 d6 4. exd6 Bxd6 
5. b3 g5 
 {Jugant al toc, les juga-
des del blanc i les me-
ves estan massa lluny 
físicament, i cadascú 
segueix a la seva bola.} 
(5... Nf6 {era evident-

Bielecki (1961)—Mut (1898) 
Bar Haddock 

02 de juny de 2012 

ment millor, però qui es 
preocupa de desenvo-
lupar així en una parti-
da a un minut? 
g5 en canvi és temà-
tic.})  
6. Bb2 g4  
{La jugada de dues ca-
res, pèssima en lentes i 
semirràpides, potser 
normal en ràpides, pe-

Partides 

rò boníssima en escacs 
bala. 
La jugaria Nakamura?} 
7. Bxh8 gxf3 8. exf3 
Qh4+  
{Sí, sí, les blanques han 
menjat torre, les negres 
cavall, però ara el rei 
blanc comença a ba-
llar.} 9.Ke2 (9. g3 Bxg3+ 
10. hxg3 Qxg3+ (10... 
Qxh1 11. Qe2+ Be6 12. 
Nc3 O-O-O 13. 
O-O-O {és millor pel 
blanc.}) 11. Ke2 Bg4 12. 
fxg4 Qxg4+ 13. Ke1 
Qg3+ {porta a 
escac continu, i és ob-
jectivament lo millor 

Guillem Mut 
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pel negre. Però a 
aquestes hores i bars, i 
amb aquest ritme del 
dimoni, l'objectivitat no 
existeix.})  
9... Nd4+ 10. Kd3 

(10. Bxd4 {L'alfil havia 
de tornar de la seva ex-
cursió, i canviar-se pel 
meu cavall.} Qxd4 11. 
c3 ({Potser Pawel, en 
qüestió de dècimes 
de segon, només havia 
calculat l'alternativa} 
11. Nc3 Qe5+ 12. Ne4 
(12. Kf2 
Bc5+ ) 12... f5 13. d4 
Qe7 14. Kf2 fxe4 15. 
fxe4 Nf6 {Aquí són les 
negres les que estan 
millor, per les línies 
obertes contra el rei 
blanc i el desenvolupa-
ment. O potser no...}) 
11... Qf6 {El blanc con-
solida, només li faltaria 
treure el rei d'aquí al 

mig.}) 10... Bf5+ {Qui 
m'hauria de dir en 
aquest moment que ai-
xò s'acabaria en dues 
jugades?}  
11. Kc4  b5+  

{Catarata d'errors. El rei 
blanc ha d'anar lo 
abans possible a ama-
gar-se a b2, i jo, en can-
vi, aquí tenia una forma 
fàcil de guanyar la da-
ma.} (11... Bxc2 12. 
Qc1 Ne2+ {També hi ha 
maneres donar mat, 
però ja amb dama de 
més no hauria 
fet falta calcular més.})  
12. Kd5  
(12. Kc3 {Les blanques 
eren a temps 
d'anar al "refugi".} b4+ 
13. Kb2 Nxc2 14. g3 
Qh6 15. g4 Bg6 16. h4 
Nxa1 17. Kxa1 f6 {i aquí 
encara hi ha partida 
complicada. L'alfil blanc 

està tancat, però el seu 
rei està ben còmode al 
vèrtex oposat!})  
12... Ne7#  

{I el rei blanc 
mor, al centre del tau-
ler, rodejat de peces 
enemigues, el cop de 
gràcia donat 
per la única peça me-
nor que no havia mo-
gut de tot l'exèrcit ne-
gre. Duració 
total de la partida: 40 
segons, aproximada-
ment 20 per jugador.}  

0-1 
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1 2 3 

4 

En el proper número trobareu les solucions als diagrames, però també podeu jugar 
a endevinar de qui és cada partida, doncs totes han estat extretes de partides reals 
de gent del club. Els autors a qui heu d'atribuir els diagrames son: 
 
Albert Ezquerro, Guillem Subirachs, Frederic Corrigüelas, Marc López, Juan David 
López Perdomo, Ferran Cervelló. 
 
Les respostes, evidentment, a: butlleti@peonaipeo.com. 

5 6 
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"Una partida de aje-
drez se asemeja a 
una mujer: cada 

cual la sobreestima 
o la menosprecia, 

pero ninguno es ca-
paz de juzgarla fría y 

objetivamente"  

Peona i Peó 

Ilora Foroponova 

La veu del soci 

Gran feina de tots 
els 
col·laboradors, 
esperem que no 
es cansin i         
segueixin així! 
 
I per cert, gran 
idea la de comen-
tar una partida 
en anglès! 
 

Anònim 
 

Vull felicitar tots 
els jugadors del 
club que han dis-
putat grans parti-
des i han fet 
grans torneigs al 
llarg de l’estiu, 
amb ells, el per 
equips d’enguany 
serà fabulós a ni-
vell de resultats 
segur! 
 

Anònim 

Estic molt con-
tent del torneig 
d’escacs base, 
aniré a gust a 
veure com pugen 
les joves prome-
ses del 3 al 8 de 
setembre con-
vençut de que es 
lluitaran totes les 
partides. 
 

Anònim 
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Història 

Joan Regidor 

“La partida del segle” - Hans Kmoch 
 

Aquell 17 d'Octubre Donald Byrne, un gran mestre con-
trastat de 26 anys, es dirigia a disputar la seva partida, a 

la tercera ronda, després de dues plàcides victòries. Corria l'any 1956 quan s'estava 
celebrant el torneig memorial Rosenwald a la ciutat de Nova York.    
 
Tan sols feia 3 anys que s'havia proclamat campió del US Open Chess Championship, 
amb certa comoditat, regalant fantàstiques partides al públic, era sens dubte la gran 
esperança americana.  
 
Aquell gèlid dia de tardor, Byrne anava amb certa confiança cap a la partida.  
Li havia tocat jugar contra un marrec de 13 anys, que duia dos punts com ell. Sempre 
es diu que no s'ha de menysprear al rival i que no hi ha rival petit i totes aquestes co-
ses...però tots hem pecat d'això alguna vegada...potser estigui en part dins de la nos-
tra naturalesa. Només era la tercera ronda, i bé el nano podia estar content de jugar 
contra un gran mestre de la talla de Byrne.  
Poder disputar una partida que serviria de classe magistral i podria ajudar-lo a millo-
rar el seu joc. 
 
Aquell nano callat, tranquil, va sobtar a Byrne des de el primer moment, al donar-se 
la mà just abans de començar la partida. S'esperava una mica mes d'admiració per 
part del marrec, potser un autògraf, potser una conversa amigable...però res de res. 
 
Byrne jugava amb blanques I era un gran partidari de obertures tancades, solides, on 
el joc posicional era el seu fort...expert en treure suc de posicions complicades. Va 
pensar en portar al nano per aquells terrenys difícils, buscant un error tàctic que el 
permetes treure un avantatge còmode i anar-se'n a descansar al hotel per preparar la 
propera ronda. 
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La partida va transcorre amb certa comoditat per Byrne a les primeres 14 jugades.  
Es veia fort, semblava que guanyaria qualitat aviat i semblava que la cosa estava en-
llestida. A la jugada 17 el nano entrega dama davant el sorpresa de tothom, en parti-
cular del pobre Byrne, que no triga en capturar al cap de unes jugades.  
 
A partir d'aquí la partida va convertir-se en un obra d'art de la combinació. Aquell 
agosarat marrec acabava d'entregar dama i es disposava a guanyar la partida. Tots els 
intents del gran mestre per contindre’l van ser inútils i amb un escac mat a la jugada 
42 es confirmava la humiliació per Byrne.  
 
Lo impensable havia succeït.  
 
El nano havia derrotat al gran mestre. Byrne de ben segur que no va poder oblidar el 
nom d'aquell jove escaquista. Robert James Fisher, mes conegut  com a Bobby Fisher 
ja començava a forjar la llegenda en la que mes tard es convertiria. Tan sols un any 
mes tard amb 14 anys es proclamava campió dels Estats Units. 
 
Aquella partida es va batejar com la “partida del segle” per el periodista Hans Kmoch 
al new york times al endemà i es una de les primeres perles del primer gran mestre 
americà que es va atrevir a qüestionar la hegemonia de la ja dissolta Uniò Soviética 
en una època on dominaven de forma aclaparadora els escacs a nivell mundial. Fisher, 
un altre cop contra tot pronòstic, va derrotar a Boris Spassky en el match per el cam-
pionat mundial, després de destrossar a 4 grans mestres al torneig de candidats. 

Posició després de 16. Bc5, el genial Fisher segueix 
amb 16… Rfe8+ 17. Kf1 Be6!!! 
Byrne pren la dama, i al cap de 23! jugades, tres pe-
ces menors del negre fan mat al rei blanc a c1. 

Per a veure la partida, hi ha milers de pàgines webs on la podeu trobar, un exemple 
és : 
http://www.ajedrezdeataque.com/12%20Visor/Byrne-Fischer.htm  

http://www.ajedrezdeataque.com/12%20Visor/Byrne-Fischer.htm
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Enguany, aprofitant aquella experièn-
cia i veient l’elevat grau de satisfacció 
de la majoria de participants ens agra-
daria tirar endavant una segona edició 
i intentar consolidar el torneig entre 
els escacs catalans.  
 
Aquesta secció del butlletí, juntament 
amb la resta de canals de comunicació 
del club, ens servirà per informar-vos 

II Obert Internacional d’Escacs  
de Nadal del Guinardó 

Guillem Subirachs 

Fa un any la idea d’organitzar un torneig durant l’època na-
dalenca era tant sols això, una idea.  
Pocs mesos després, gràcies a l’esforç de moltíssima gent, el 
club va poder organitzar el seu primer torneig de Nadal.   
Com a tota primera edició hi va haver moltes coses bones, 
altres de millorables però sobretot hi va haver una gran dosi 
de treball i il·lusió que va fer que se superessin les  expecta-
tives més optimistes. 

de  totes les novetats  que es vagin produint, que esperem siguin moltes.  
 
Aprofitem per remarcar que tota ajuda serà benvinguda. Des de suggeriments, 
propostes de millora, crítiques de la primera edició fins a propostes d’activitats 
paral·leles o patrocinis. 
 
 
Estem convençuts que entre tots ho aconseguirem. Comença l’espectacle! 
 



34 

Peona i Peó 

Propers torneigs 

V Obert d’Estiu d’Escacs Base del Guinardó Del 3 al 8 de setembre 

X Obert Internacional  “Ribera d’Ebre—CN Ascó” 8 de setembre  

X Torneig Obert Vila de Santpedor 9 de setembre  

Diada de l’11 de setembre d’escacs actius 11 de setembre  

Campionat de Catalunya de partides ràpides 15 de setembre 

VI Torneig d’Escacs per Equips “Poble de Vilobí” 15 de setembre 

III Obert Actiu Sant Martí 2012 16 de setembre 

XX Open Internacional Actiu Vallfogona de Balaguer 22 i 23 de setembre 

III Open Internacional d’Escacs de Ripollet 23 de setembre 

VI Torneig Internacional d’Escacs Vila de Gràcia A partir del 28 de setembre 

I Memorial Xavier Chavarría A partir del 3 d’octubre 

XVIII Open Ideal Clavé i XI Tancat de Nou Barris A partir del 6 d’octubre 

Esperem que els 
bons resultats es 
segueixin succeint, 
com el quart lloc de 
Marc Torrents a la 
general del grup B 
de Sants. Aquí el 
veiem disputant els 
playoffs! 
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El Rebost d’en Lluc 

Benvinguts a la segona edició del racó gastronómico-literari del butlletí. 
Avui partirem de l’avantatge posicional que ens proporciona la gran allau de 
critiques que ha rebut aquesta secció, ja que no ho podrem fer pitjor.. 

Lluc Sagristà 

Tagliatelle vongole (Tallarines amb cloïsses) 

En aquest numero del butlletí exposaré una de les receptes que m’agraden 
mes, encara que si de debò voleu provar uns bons tagliatelle vongole heu 
d’anar a venecià, allà vaig prendrem els millors vongole( Per mes informació 
sobre el paradís gastronòmic contacteu amb Lluc Sagristà). 
 
Ingredients: 

· Tagliatelle 500g (Poden ser frescos o secs simplement tingueu en compte 
els diferents minuts de cocció) 

· Oli d’oliva 0,010 l 
· Cloïsses senceres 500 g 
· Tomàquet canari 200 g 
· Bitxo opcional al seu gust 
· Sal 5 g 
· 1 Vas de vi blanc 
· 2 Dents d’all 
· Un manat de julivert 

 
Elaboració: 
 
-Primerament agafem el tomàquet i els farem a concase (Fer una creu amb el 
ganivet a la base del tomàquet escaldar-lo amb aigua bullint 5 minuts per faci-
litar que puguem treure la pell, tallar-lo a 8/8 i treure’ls-hi les llavors que son 
amargants, finalment picar-lo i el reservarem en un bol. 
 
-Posarem una cassola amb l’oli d’oliva i quan s’escalfi una mica posarem les 
cloïsses perquè s’obrin,( Retirant les que malauradament no s’obrin) 
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-Colarem les cloïsses i guardarem l’oli de cloïssa que utilitzarem després. 
 
-Separem la cloïssa de la petxina. 
 
-Picarem els grans d’all ben petits i els sofregirem en oli d’oliva en una cassola 
vigilant sobretot que no es cremi, afegim després el tomàquet picadet. 
 
-Piquem julivert i l’afegim a la cassola 
 
-Ho salpebrem 
 
-Incorporem les cloïsses amb el seu oli. 
 
-Posem el vas de vi a les cloïsses i deixem reduir ( important tenir paciència 
amb la reducció de vi perquè si no redueix be pot quedar mal sabor de boca) 
 
-Bullir les tallarines en una olla 
 
-Colar-los i afegir-los a la cassola amb la salsa de cloïsses i vi reduït 
 
Esperem que ho proveu a casa i ens expliqueu amb quins problemes us heu 
trobat. 
 
Aquest plat fa cert goig, ideal per un sopar de parelles o dins l’àmbit familiar, 
tothom en quedarà content. Pot combinar amb una copa de vi blanc o una ai-
gua mineral ben fresca 
Moltes gràcies per la vostra atenció i salut! 
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Josué Expósito 

Teoria de Ràpides 

El truc del mandrós  
 
Tornem d'unes merescudes vacances estiuenques com sempre 
plenes de torneigs d' escacs, circuits i de moltes partides ràpides 
que ens han deixat més d'una combinació o seqüència que ens ha impres-
sionat profundament.  
Sense dubte, un dels que més m' ha marcat d' aquest estiu es va produir a 
les rapides de Sant Martí mentrestant jo jugava les de Ripollet i tal va ser la 
potència de la seva execució que em van arribar ressons de la seva ona ex-
pansiva a quilometres de distància. Us presento: the Perezov's Trick! 

Aquest truc s'ha de conèixer, però no per fer-
lo sinó per a que no ens el facin mai de la vi-
da.  
 
Parlarem des de el punt de vista qui fa el truc 
per a saber com pensa qui ho vol fer, però re-
peteixo, només volem aprendre la part teòri-
ca, no el volem fer servir mai. De fet no ens 
caldrà mai tampoc perquè ja haurem sortit 
amb molta avantatge de l' obertura amb les 

nostres obertures per a ràpides i no ens caldrà utilitzar-lo. 
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37.c8=D  Però hi ha un problema, les dames no s' han canviat i les partides dels 
costat han començat una mica més tard i per tant encara s' estan jugant a més, 
tampoc les han canviat. Per "sort" hi ha una torre al costat i ja se sap que una tor-
re al inrevés es una dama... 

Suposem que estem en la següent posició: 

Si, la posició del negre està totalment perduda i a sobre 
te només cinc segons al rellotge a finish per trenta se-
gons del blanc. Potser l'única forma de fer "algo" seria 
menjar a b2 i posar les dos torres a setena, però per si no 
fos impossible guanyar aquesta posició... juga el blanc.  
 
El blanc realitza la jugada normal, coronar a dama. 

Coronant dama, Houdini dona mat en 9, coronant torre 
el mat es en 10 però coronant torre al inrevés... ara veu-
rem... 
 
El negre pot intercanviar a c8, si, però això el deixaria 
amb torre, alfil i cavall de menys i seria difícil atracar, per 
tant decideix aprofitar l'errada anterior del rival i deixar 
la torre-dama al taulell.  37...Ta5 

Temps: negre (4 segons) blanc (25 segons)   

El blanc fa ràpidament  38.D(T)c3 defenent indirecta-
ment el peó de b2 atacant la torre d' a5. 
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El blanc es relaxa de sobte, cau a la trampa, agafa la 
peça maldita i la desplaça diagonalment fins al mat 
espectacular i directe que s'acaba de trobar. 

La dama-torre s'ha mogut com una torre, cap proble-
ma. El negre està apunt de perdre per temps, neces-
sita una jugada salvadora, i l'ha de fer ja.  38...Rh6!!  
La jugada que caracteritza al Perezov's trick. 

El negre para el rellotge, alça la mà per donar-li al 
contrari i diu: jugada il·legal!  Si nois, una torre al in-
revés al taulell segueix sent una torre, i les torres no 
es mouen en diagonal. Aquesta petita lliçó espero 
que us serveixi per a que la pròxima vegada que coro-
neu una dama amb poc temps i no la trobeu, tingueu 
la sang freda de parar el rellotge i demanar una dama 
real al àrbitre. 
 
El proper mes continuarem amb una nova obertura 
per a rapides que vaig veure en un torneig d'aquest 
estiu i em va sorprendre sobre manera. 
 
Ens veiem! 
 
(A l’esquerra, Jose Miguel Pérez García, l’executor!) 
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