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Marc Torrents Señal, Sots campió. 
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-No et perdis l’espai crític! 
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… I moltes coses més! 
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Benvolguts lectors, 

 

un mes més em dirigeixo a vosaltres aprofitant aquest espai. I com sempre, he 

d’agrair als que m’han ajudat a fer possible un nou número d’aquest butlletí. 

Els hi dono les gràcies públicament cada mes, perquè trobo que ho mereixen, i 

m’agradaria equivocar-me però em fa l’efecte que si no els hi agraeixo jo l’esfo-

rç, ningú ho farà. 

És fàcil que publicacions més serioses com Peon de rey y Jaque sentin valorada 

la seva feina amb cada exemplar venut. 

Però nosaltres no venem res, tot al contrari, el que fem és donar una part del 

nostre temps, que no és poc, a intentar crear quelcom que pugui interessar i 

unir d’alguna manera el teixit social del club i perquè no, dels escacs catalans. 

Més no podem fer. 

I tots sabem o podem entendre què acostuma a passar en aquests casos en 

els que dones i dones, i no reps cap tipus de feedback.  

És per això que m’omple de joia que Carlos Vargas ens hagi enviat una partida 

seva aquest mes per exemple. 

I és que, qualsevol aportació, col·laboració o felicitació, qualsevol mostra d’af-

ecte i interès, ens ajuda a tirar endavant. D’altra banda no serà estrany que un 

dia ens preguntem què és el que estem fent, i perquè ho seguim fent.  

Espero no ser malinterpretat i que ningú 

pensi que estic demanant caritat afectiva 

o què se jo. 

Salutacions cordials. 

Marc López Forn. 

Peona i Peó 

Editorial 
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Rabiosa Actualitat 

Quina pretemporada !! 
 

Open Guinardó d’escacs Base o “ex Torxa” 
 
La pretemporada dels jugadors de la cantera del club ja té fa anys un torneig estrella. 
Per molts el més important dels masters 1000 del club (llegir butlletí 11 per entendre 
el terme). Parlem de l’Open Guinardó o “ex Torxa” per a joves jugadors que té lloc al 

club just quan acaba l’altre Masters 
1000 de Sants, del que parlarem en 
el següent apartat. 
 
Aquest any l’Open Guinardó d’escacs 
base ha estat un èxit absolut. Record 
de participació amb 55  jugadors; re-
cord amb 13 clubs participants; nou 
campionat de ràpides;  creix el nom-
bre d’espectadors que anaven venint 
al torneig; sala de joc en perfectes 

condicions; molts premis; taules d’anàlisi a l’exterior del recinte per promocionar els 
escacs; els que mouen el club en plena activitat……. Podem concloure que el club té 
un “We got the Party” com cantava la Hannah Montana. 
 
Els podis i premiats del Campionat van ser els següents, a l’esquerra afegim el nume-
ro que correspon a la classificació absoluta del torneig: 
 
 
 
 
 

Enric Garcia 

 Sots 16 i Podi Absolut  

1 Xavier Martínez Pla Vila Olímpica 

2 Marc Torrents Señal Peona i Peó 

3 Andrea Jausas López EDAMI 
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Partida més brillant del campionat: Max Orteu (Escola d’escacs de Barcelona) 
Classificació per equips: 1er Peona i Peó, 2n EDAMI, 3er Vila Olímpica 
Lliga fantàstica Supermànager: Ferran Cervelló i Albert Puntí guanyadors. 

 Femenina Sots 16  

4 Daniela Velasco Rebezón Peona i Peó 

 Sots 14  

5 Xavier Povill Clarós Peona i Peó 

6 Oriol Panadés Catarineu Llinar 

9 Max Orteu Caodevila Escola d’escacs 

 Femenina Sots 14  

11 Joana Llum Cardó Llagostera Peona i Peó 

 Sots 12  

7 Daniel Riu López EDAMI 

8 Carlos Martínez López Peona i Peó 

12 Pol Bover de la Cruz Vila Olímpica 

 Femenina Sots 12  

22 Cristina Roig Martínez EDAMI 

 Sots 10  

18 Marcel Claramunt Bassegoda Ateneu Colón 

29 Sergi Riu López EDAMI 

31 Laura Povill Clarós Peona i Peó 

 Femenina Sots 10  

39 Natasha de Blois Afanasiyadi Peona i Peó 

 Sots 8  

28 Lliber Céspedes Llaverias Tres Peons 

30 Nicolás Jiménez Muñoz Peona i Peó 

41 Pau Pueyo Amorós Colonia Güell 

 Femenina Sots 8  

47 Nagora Martínez Arranz Tres Peons 
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M’agradaria destacar l’excel·lent setmana del Xavier Martínez Pla de Vila Olímpica. 
No només per guanyar l’open brillantment, si no també per haver co-organitzat 
juntament amb el Frederic el primer torneig de ràpides del club que fem per les 
mateixes dates que el torneig. Va promocionar el torneig al màxim amb mails i tru-
cades, m’ha arribat de bona font.  
 
Es va guanyar a pols el premi Bang! que donàvem al primer classificat de l’open. 
Vaig vibrar molt quan li van donar!!  
 
Felicitats campió !! 

 Campionat de ràpides  

1 GM Miguel Muñoz Pantoja Terrassa 

2 Marc López Forn Peona i Peó 

3 MF Josué Expósito Amaro Passió d’Esparreguera 

 Sots 16  

1 Marc Torrents Señal Peona i Peó 

2 Ferran Cervelló Tost Peona i Peó 

3 Xavier Martínez Pla Vila Olímpica 
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El Marc Torrents de Peona i Peó, segon classificat, està demostrant una gran forma 
en aquesta pretemporada; excel·lent open de Sants el seu i destacable segona po-
sició al nostre open.  
 
Tercera posició per Andrea Jausas (Edami), jugadora que s’està convertint en una 
clàssica als opens de promoció que organitzem al club, i amb bons resultats.  
 
També notable torneig de jugadors / res que mantenen la seva progressió com  Da-
niela Velasco, Xavier Povill, Carlos Martínez (Peona i Peó), Daniel Riu (Edami), Max 
Orteu (Escola Escacs Barcelona) o Oriol Panadés (Llinars).  
 
Felicitats a tots ells i agraïr la seva participació ja que fan pujar el nivell del torneig. 
 
El Campionat de Ràpides era obert també a adults i també va resultar un èxit.  
 
El va guanyar el Miguel Muñoz que crec que va estrenar el seu títol de GM amb 
aquest campionat. Enhorabona. Segon el Marc Lopez, editor del nostre butlletí, 
que va fer un torneig brillantíssim tenint en compte el nivell que es respirava.  
Tercer un altre clàssic del butlletí, Josué Expósito, que va experimentar la seva teo-
ria de ràpides en aquest torneig on va fer podi, tot i que no em va semblar veure el 
seu “Gambit”. Com vaig disfrutar!! 
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L’experiment de la “lliga fantàstica o supermanager” del open ha estat per fi en 
aquest torneig un èxit de participació absolut. Ferran Cervelló empatat amb 
l’Albert Puntí van ser els guanyadors. Cada participant escollia 4 jugadors sense su-
mar 7500 punts elo en total, i acumulaves els punts dels mateixos.  
 
Algun “rumore” he sentit que igual s’experimenta o es proposa per a l’open de Na-
dal del Guinardó.  
 
Open o “Masters 1000 de pretemporada” de Sants 
 
Com ja comentava en el passat article de butlletí 11, la participació del club en 
aquest seguit d’opens d’estiu resulta molt nombrosa i d’enorme mèrit. Cap club a 
Catalunya empalma tanta participació seguida a diferents opens, no em cansaré de 
repetir-ho en els meus diferents articles. 20 participants del club a Sants. Vibro 
molt!! 
 
L’Open de Sants es el gran clàssic dels escacs catalans. Per a la cantera es un open 
de pretemporada, per als adults resulta l’open estrella. Punt de trobament dels es-
cacs catalans, un torneig molt organitzat i amb unes sales de joc magnífiques. 
 
El jugador millor classificat del club va ser el Marc Torrents que va fer una molt me-
ritòria  4art posició al duríssim grup B. Enhorabona Marc. 
 
Inici de les classes al club i s’apropa el “Grand Slam” 
 
Dimecres dia 12 va començar el curs escolar, i també molt important van començar 
les classes al club. Hem parlat ja de l’enorme participació del club a diferents 
opens i campionats catalans, i  també dels resultats destacats de la nostra cantera. 
Aquí cal citar el mèrit de la nostra escola dirigida per Pep Melendres i Frederic Cor-
rigüelas, i també d’entrenadors com l’Alex Cuartas I altres perquè l’escola cada ve-
gada es més gran. Encara esteu a temps d’apuntar-vos. Animeu-vos!!. 
 
Comencem a posar-nos dempeus perquè s’apropa de forma imminent el “Grand 
Slam” (llegir butlletí del club numero 10 per entendre-ho). No ens donarem compte 
i arriba ja el Campionat per equips per edats de Catalunya, Individual per edats 
també de Barcelona i seguidament el segon Open de Nadal del Guinardó que tant 
il·lusiona al club. 
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Olimpíada d’Istambul 
 
Olimpíada. Com m’agrada aquest nom!!. 
 
En el nostre “planeta escacs” els campionats del món individuals han anat perdent 
impacte a partir de les separacions, i aquestes històries rares que van muntar les 
FIDES  o determinats jugadors durant una època amb dos o tres campions i tot ai-
xò. Quan vaig començar a jugar a escacs tothom sabia qui era el campió del món, 
ara hi ha molta gent que ens envolta que no ho sap. 
 
En canvi aquest campionat per equips amb el nom d’Olimpiada trobo que té un im-
pacte potent al “planeta escacs”. Jo penso que fa molt la tirada del nom, tot i que a 
algú li pot semblar una tonteria el que dic. 
 
Aquest any toca parlar al butlletí d’aquest torneig perquè hem tingut dos represen-
tants, que ens fan d’entrenadors al club. L’Anna Matnadze ha jugat amb l’equip fe-
mení d’Espanya. I l’Alex Cuartas ha representat a Colòmbia. 
 
Espanya open va quedar en la posició 37. Mentre que l’equip femení amb l’Anna va 
quedar el 32. Anna Matdnatzde va fer: 3’5 però jugant de 1er tauler, que no està 
malament. Colòmbia open va quedar en la posició 72; però l’Alex Cuartas va fer un 
notable torneig tenint en compte com l’Anna que era 1er tauler, 5’5 punts va fer el 
nostre entrenador principal. Armènia va guanyar el torneig open per davant de 
Rússia. Levon Aronian 2816 elo Fide va ser el jugador més destacat d’Armènia amb 
uns aplastants 7 punts de 1er tauler. 
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Espai Crític. Intentarem passar de puntetes. 
 

En els 2 anteriors temes tocats (butlletí 11) vaig apuntar al nostre club en el primer, 
i als clubs de Catalunya en general en el segon.  
 
La secció “Espai Crític. Intentarem passar de puntetes” no pretén apuntar algú o 
alguna entitat sempre en particular. Sinó pretén ser una reflexió constructiva d’a-
lguns aspectes del “planeta escacs” on penso que ens cal autocrítica.  
 
Hi ha coses que pot rebre més algú, o altres, o jo mateix moltes vegades pel que 
represento. De moment als 3 temes tocats em sento part implicada criticada. Tam-
bé apuntar a algú concret, que no serà sempre així, em serveix d’exemple per a 
una crítica que en el fons resulta sempre més general. 
 
Tema 3. Problemàtica telèfons mòbils.  
 
En aquest numero vull tractar un tema que apunto a la Federació Catalana 
d’Escacs. Després de dos fets que vaig viure molt a prop; un fa menys d’un any, 
molt curiós, i l’altre que s’ha pogut produïr diguem. La meva conclusió es que a la 
Federació Catalana li cal una revisió per alguna banda a la seva normativa sobre si 
sona un telèfon mòbil durant una partida.  
 
No resulta la meva intenció criticar un fet o un altre o les determinades actuaci-
ons de la gent, sino il·lustrar  la devastadora contradicció en que se’ns presenta 
aquest tema.  
 
Per les circulars que van sortint a la web de la FC-
DE o per les cròniques sobre les assamblees de 
clubs que fa el Ricard Llerins a “ajedreznd” no de-
tecto canvis futurs en aquest aspecte. Paso a ex-
plicar els fets, no citaré cap nom per motius que 
hi ha en els dos casos menors implicats i també 
pel fet que tothom es va comportar amb correc-
ció, qui eren es el de menys: 
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FET A) Per equips 2012. Matx de Segona Divisió Catalana. Computa Elo Fide.  
 
En una partida on per part del nostre equip jugava un menor li sona al seu contrincant el telèfon mòbil, des-
prés de l’automàtica aturada de tothom i avís al jugador, es reprenen totes les partides; en un moment del joc 
més endavant li torna a sonar el telèfon mòbil al mateix jugador!!  
 
A veure, entenc que en un per equips es pugui ser flexible amb el telèfon mòbil, però dues vegades….. Vaig 
redactar una reclamació demanant el punt de la partida deixant molt clar en aquesta que ho feïa entenen el 
tema com una reiteració. Doncs la cosa es va acabar amb una simple amonestació pel jugador, ni derrota, ni 
sanció. Va tenir molta força la reglamentació / circular de la catalana pel per equips. La gent que escolta l’a-
nècdota en converses “de Bar” pren també com a referència aquesta reglamentació, argumentant que al per 
equips no es perd per telèfon mòbil sinó contestes.  
Però molts no saben que hi ha un Reglament de Disciplina Esportiva de la Federació Catalana; i aquest classifi-
ca la reincidència d’una falta lleu (mínim amonestació), com a falta greu, i penalitza les faltes greus com a mí-
nim amb pèrdua de la partida o sanció o ambdues.  
 
En el redactat que va posar el comitè de competició a la resolució van diferenciar amb extrema rigurositat rei-
teració en un mateix matx (així anomenat a tots els esports); de reincidència (terme que posa al reglament) 
com a falta en matxos diferents; quan per mi al tractar-se de moments diferents de partida i ser avisat el juga-
dor se li devia aplicar el mateix significat (i si pel que sigui no, aleshores a mi que em perdonin, o que m’ho 
expliqui un àrbitre o legislador, però les faltes per reiteració en un mateix matx no apareixen en el reglament 
de disciplina esportiva per enlloc, apareix un absurd?! article 23 que no hi ha qui ... Veure més endavant solu-
ció 3).   
 
El meu desig era apel·lar, com li vaig fer saber al president de l’altre club en un parell de mails que ens vam 
creuar, tenint en compte sobretot que ja era conscient que es podia produïr el FET B de forma fàcil. Aquest 
per mi es l’aspecte important de tot, no el fet aïllat en si; m’importa (aquí anava a incloure un “taco”) si el 
meu jugador o equip guanya o no, tal qual, no em moc pel resultadisme; la clau es la comparació entre els 
dos fets!!. No vaig apel·lar finalment la decisió perquè ells, aquest club i jugador van estar mínimament cor-
rectes en el tracte, i també perquè no era la meva partida, sinó la d’un menor; aleshores impliques directa-
ment en el tema a la família del xaval i al teu club (que tampoc vaig detectar a la cúpula del club molt per l’-
assumpte). Si hagués estat la meva partida l’apel·lació es portava a terme sens dubte. 
 
Annex a aquest fet A: Es tractava d’un jugador que va seguir jugant perquè era escaquista. Si pel que sigui ai-
xò mateix li passa a algun espectador que passava per allà que no fós del “planeta escacs”…………. Deixo el cas 
a reflexió. 
 
FET  B) Open de Promoció. Escacs Base. Individual. Només computen elo català. Del Guinardó per exemple. 
 
Dic per exemple perquè al haver menors pel mig trobo lògic no aclarir si s’ha produït o no. Simplement s’ha 
pogut produïr o es produeix fàcilment en aquests opens, que ara la moda es que tot conti per elo, inclòs terri-
torials i això sense reflexionar algunes possibles conseqüències. 
 
Imaginem que en aquest open o oficial per edats un nen / a de 9, 10 o 11 anys amb molt poques partides a 
l’esquena te un telèfon mòbil nou que no sap utilitzar quasi, o una bossa on un familiar guarda un telèfon 
mentre aquest surt una estona per passejar una mica. Li pot sonar perfectament sense que ningú despengi.  
 
Doncs a la primera, segons els reglaments, aquest perd de forma fulminant. I si pel que sigui a les bases del 
torneig algun organitzador posem el contrari o alguna nota al respecte, es cau en un altre problema, i es que 
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en altres tornetjos escolars semblants altres facin com cadascú cregui; o sigui els nois / es i pares / mares ve-
uen criteris diferents en competicions diferents. I si pel que sigui un arbitre decideix per compassió amonestar 
només al del mòbil però fer reprendre la partida si les bases no deixen clar el tema; aquest àrbitre s’exposa a 
que se’l fulmini amb sanció de la Federació si algú implicat decideix denunciar el tema. La realitat es que 
aquests temes després se’ls carreguen o ho paguen els arbitres, quan penso que si algú es responsable som 
els organitzadors dels mateixos torneigs quan no lluitem més per aquests temes a la Federació perque elabo-
rin un redactat per a tothom, o que des de aquí s’aclareixin amb les normatives. Sota cap concepte un organit-
zador podem carregar el mort a l'àrbitre, no entro a valorar el que penso d’això últim. 
 
Els dos fets per separat són pura anècdota. Es pot i se m’ha argumentat que el reglament diu en un cas una 
cosa i l’altre cas un altre, o que si el per equips de diumenges es un torneig amistós perque no hi ha arbitres, si 
l’altre equip són correctes, no hi havia intenció, que si quan està el matx sentenciat no s’ha de reclamar,... 
 
Però comparats són d’una contradictòrica  il·lògica devastadora.  
O sigui en un torneig de segona divisió on tots els participants tenen 2000 o 2100 elo català com a mínim, la 
majoria adults, i que a més categoria on tinc entès que les partides computen per elo Fide (o sigui haurien de 
seguir lleis Fides al màxim)  et pot sonar el telèfon mòbil 2, 3 o 4 vegades que no perds perque no es penalit-
zarà la reiteració o no es considera com a tal. L’altre, un torneig de promoció, et sona accidentalment i es ful-
mina amb derrota a un menor moltes vegades inexpert; i si pel que sigui no, l’arbitre pot ser el sancionat. Cla-
rament la Federació Catalana hauria d’aclarar algun aspecte de la normativa dels telèfons mòbils per alguna 
banda: 
 
Solució 1a: Al per equips de Catalunya no ser gens flexible, mateixos criteris per tothom.  
A la primera que soni, perds de forma fulminant, com a molts per edats o a les lleis Fides. En referència a això 
últim em permeto afegir que seria de la opinió que si el per equips es un torneig amistós com em diu gent par-
lant d’això a converses “de Bar”, on no s’apliquen les lleis Fides respecte al telèfon mòbil; aleshores per mi 
aquestes partides no haurien de computar per l’Elo Fide (seria solució 1b ho anomenaria), ho trobo d’una lò-
gica absoluta. O encara un altre variant; només a les categories on es computa per elo Fide se’t fulmina amb 
derrota si sona a la primera (variant 1c). 
 
Solució 2: A partir de la 1c, neix la solució 2. A tot torneig o partides on es computi per elo Fide fulminat amb 
derrota si sona el mòbil a la primera. A totes les partides o campionats on només conti per elo català s’aplica 
el que s'està aplicant al per equips, evidentment amb alguna variació respecte a la reiteració per evitar que 
pugui sonar el telèfon 3, 4 o més vegades durant  la partida sense que l'àrbitre ni la federació puguin fer res; 
fet que pot passar evidentment al per equips de diumenges. Tot això per tothom igual, dirigit per la federació, 
sinó es un “catxondeo” on no se saben molt bé els criteris.  
 
Solució 3: A les reglamentacions destacar més la falta o sancions per reiteració en una mateixa partida. Ho 
vaig buscar amb lupa al reglament de Disciplina Esportiva preparant una apel·lació que finalment no es va pro-
duïr pels motius que he citat abans. Si la Federació entén els termes reiteració o  reincidència que hi ha mar-
cat en aquest reglament només com a matxos diferents aleshores ho sento però entenc que aquesta regla-
mentació està mal definida i hauria d’especificar o diferenciar clarament les faltes en un mateix matx o reite-
ració, per a mi (Llicenciat Inefc) i per a tots els esports que tenen aquest tema tipificat a tots els reglaments 
com  a repeticions o successions de faltes en partits (equips, de lluita…..on es contemplen sancions disciplinà-
ries i penalitzades amb punts de matx o rounds en ocasions); i la reincidència en matxos diferents. Al respecte 
no entenc….?!, o que m’ho expliqui un àrbitre o legislador, l’absurd….?! article 23….?!?!!??!!.  
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Annex a 3: Si la federació utilitza tant rigorosament aquests termes, jo també podria argumentar, i per aquí 
anava a enfocar part de l’apel·lació, que la circular respecte als mòbils al per equips contradiu clarament les 
lleis Fides al respecte. Algun “rumore” em va arribar, durant l’època en que l’assumpte era “rabiosa actuali-
tat”al club, que no es pot publicar un tema en aquestes circulars que contradiguin les lleis Fides, i que això es-
tà reglamentat. Aquí em vaig quedar quan vaig decidir no apel·lar.  
 
Solució 4: Aquí faig més referència al fet B (de rabiosa actualitat ara). Incloure aquest aspecte o tema en una 
petita normativa comú a tots els opens o campionats oficials territorials de promoció per edats que es fan a 
Catalunya. El mateix redactat per tothom; especificar que es sigui flexible, o que es seguirà el mateix criteri 
que al per equips. O sigui si no contestes no perds; en aquest cas afegir sobretot alguna variació respecte a la 
reiteració. Hi ha algun altre aspecte o tema que podria sortir en una normativa així, per exemple l’inflada de 
l’elo català, problemàtica que  sortirà a la secció “Espai crític. Intentarem passar de puntetes” d’algun futur 
numero, però ara m’estic desviant, això es un altre tema. 
 
Solució “partxe” o 5) La que segurament adoptarà la Federació Catalana. Creure que es la circular la que està 
mal redactada i afegir en aquesta circular de per equips 2013 que si sona el mòbil més d’una vegada perds de 
forma fulminant. Però insisteixo, això només solucionaria un possible problema de mòbil al per equips; per-
què si pel que sigui es produeixen altres faltes per reiteració en un mateix matx (algú que es dediqués reitera-
dament a molestar, "collejotes"…..) la Federació o el comitè no podrien sancionar-ho  o classificar-ho com a 
greu perque el Reglament de Disciplina Esportiva no les contempla. Seria solució “partxe”.  
 

Conclussions: De moment, a l’espera que no s’apliqui alguna d’aquestes solucions 
(jo m'assabento sempre pel Llerins a les seves cròniques), el Per equips de diu-
menges vàlid per elo fide es un torneig amistós (com se’m confirma a les converses 
“de Bar”) on alguna de les lleis fides no s’aplica, et pot sonar el mòbil moltes vega-
des que no perds, a no ser que et torni a sonar un altre dia. Mentre que contradic-
tòriament són fulminats amb derrotes a nois / es en alguns per edats escolars, se-
gons que es posin a les bases; i això encara pot confondre més als pares / mares 
que no saben ja quins criteris es segueixen. Els arbitres d’escolars continuen pa-
gant les culpes per part de tothom; en ocasions també per part de nosaltres els or-
ganitzadors. 
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“Mercato” del club 
 
Abans d’iniciar la meva curta explicació sobre rumorologia m’agradaria fer un 
anunci important. 
 
Al proper numero 13 del butlletí, ja he pensat i quasi redactat el tema 4 de la sec-
ció ”Espai Crític. Intentarem passar de puntetes”.  Serà: “Definició de fitxatge”  
 
Com m’agrada aquest tema !!!!!  
Estic disfrutant molt redactant-lo, tinc com una obsessió especial. La meva intenció 
era que sortís en aquest numero, però el telèfon mòbil (que també volia parlar pe-
rò més endavant) s’ha convertit en rabiosa actualitat i això m’ha trastocat plans. 
Esperem que no surti res a criticar aquest mes.  
 
Pràcticament la secció l’entenc quasi com una “tapadera” per poder treure aquest 
article en algun moment. En “Definició de fitxatge” sortiran temes com tipus de fit-
xatge, procediment per fer un fitxatge, avantatges i inconvenients, qui es jugador 
fitxatge i qui no.. 
 
No es tracta de ser crític amb si un equip fitxa o no; però si que trobo important 
que quan hagi converses “de Bar” sobre el tema, resulti positiu una petita reflexió 
sobre els termes utilitzats per part dels interlocutors, que es parli el mateix idioma 
diguem; aquest es el motiu de l’article. No us ho perdeu!!!!!! Butlletí 13. Ja estic 
ansiós perque surti. 
 
Ara actualitat “mercato”. Poca cosa.  
De moment no podem parlar de baixes perque el club està en un moment 
d’ambient molt dolç. Altes he sentit algun “rumore” sobre algun mexicà però defi-
nitivament res. S’ha vist molta gent d’altres clubs repetides vegades durant els dies 
de l’open fent ràpides, per exemple Miki Molina i amics. Inclús ens ajudaven a re-
collir taules i cadires també. Semblen cada vegada més integrats al club. Igual surt 
d’aquí algun fitxatge.  
 
Temps al temps. 
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El Racó de Nostradamus 
 
Es confirma pel CSD que hi haurà una retallada important per a les subvencions de 
federacions. L’esport en general i en concret els escacs començarem a notar la cri-
si. 
 
Però els escacs som un esport amb algunes característiques que el fan immortal. 
Alguna vegada m’havien dit que els escacs som com la gespa. O sigui costa moltís-
sim que creixem o ens fem planta gran; ens costa la promoció externa. Però a la 
vegada sempre hi haurà gent que practicarà aquesta activitat d’una o una altra ma-
nera. Subsistim a tot, com la gespa perquè sempre estarem allà, petits però pre-
sents. 
 
El que pot passar amb la crisi no es que baixin els practicants en escacs, potser 
augmentin i tot, perquè som una activitat fàcil i econòmica. El que si que pot pas-
sar es que la nostra activitat es transformi una mica. Menys opens, menys equips 
amb fitxatges potser... Igual tornem al reducte dels nostres clubs, com anys enrera, 
on hi havien menys opens que s’organitzaven, però hi havia més activitat presenci-
al de club. Potser ens sortirà més a compte organitzar campionats més modestos, 
molt econòmics i pràcticament socials improvisats al nostre club.  
 
Poden tornar les típiques partides de Café. 
 
Temps al temps 
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La Pedrera 

Víctor Collell 

Tot a punt per la Champions dels Escacs. 
 
 

Arribem a aquest mes d’octubre amb el torneig escolar més important de Catalunya 

a tocar; el Campionat de Catalunya per equips d’edats. Aquest torneig, que es dispu-

tarà a l’Hotel Palas Pineda (Salou), rebrà els millors equips i jugadors de tot Catalunya 

i els reunirà en un torneig, en que competiran entre ells per veure qui és el millor 

equip de Catalunya.  

És, la Champions dels escacs!  

Peona i Peó presentarà un equip en 

cada categoria, des dels sots-8 fins als 

sots-16. En aquests últims anys, l’equip 

ha demostrat tenir una de les millors 

canteres de Catalunya, i això s’ha de 

demostrar guanyant el torneig més im-

portant del país. Aquest any no podem 

fallar! Contarem amb els nostres dele-

gats i entrenadors respectivament, ca-

da categoria amb un de propi. No po-

dem avançar res, però sens dubte que 

ens ajudaran a aconseguir títols en 

aquest campionat els nostres entrena-

dors, Alex Cuartas, Frederic Corrigüe-

las, Miquel Fernández-Díaz, Enric Gar-

cia entre d’altres.  
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No podem oblidar, però, que del 3 al 8 de se-
tembre es va disputar el V Obert d’estiu d’esc-
acs base del Guinardó, torneig que organitza 
el Club d’escacs Peona i Peó i que finalment es 
va endur Xavier Martínez Pla, jugador del Vila 
Olímpica, que només va cedir mig punt contra 
el segon classificat, el jugador de Peona i Peó 
Marc Torrents. La campiona de L’Obert Torxa 

2011, Andrea Jausàs d’EDAMI, va completar el podi.  
 
Amb els mateixos punts que l’Andrea van quedar tres jugadors del club, Xavier Povill, 

Daniela Velasco i Carlos Martínez, igual que el jugador del Llinars Oriol Panadès i el 

jugador d’EDAMI Dani Riu. Al torneig, com ja és habitual, s’hi va respirar un ambient 

molt bo i agradable, i també es va disputar el clàssic Supermanager Torxa, que con-

sisteix en fer un equip de quatre jugadors del torneig que no sobrepassin els 7500 

punts d’ELO entre tots. El guanyador, o guanyadors en aquest cas del Supermanager 

Torxa varen ser Ferran Cervelló i Albert Puntí, aconseguint els mateixos punts tots 

dos equips. Ambdós són jugadors sots-14 de Peona i Peó.  

 

Felicitats!  

També es va disputar, no tant clàssic, el I 

Obert de ràpides del Guinardó, campionat 

que finalment es va endur el ja GM Miguel 

Muñoz Pantoja, del Terrassa. El van acompa-

nyar al podi el jugador de Peona i Peó Marc 

López Forn i el jugador de Passió d’Espa-

rreguera Josué Expósito.  



18 

Peona i Peó 

Ara que ja portem un mes de la temporada al món dels escacs, començaran també els 

Oberts Internacionals i els Oberts d’Escacs Base, com l’Obert de Cerdanyola o el Vila 

de Gràcia d’escacs base, que sempre compten amb una nombrosa participació de ju-

gadors de Peona i Peó. Els Escolars ja queden més enllà, sense tenir en compte el 

Campionat de Catalunya per equips d’edats. Els Oberts més destacats són; l’Obert de 

Cerdanyola, l’Obert de tardor de Llinars del Vallès, el Vila de Gràcia (escacs base o 

no), l’Obert d’Ideal Clavé, el XI Tancat de Nou Barris, el VI Obert d’escacs de Lliçà de 

Ronçana, entre d’altres.  

 

Ara és quan comença la temporada!  

Amb aquest article els hi desitjo a tots els 

jugadors del club que disputin el Campio-

nat de Catalunya per equips d’edats mol-

tíssima sort.  

 

Jo, òbviament, també jugaré aquest tor-

neig, i intentaré aportar al club els mà-

xims punts possibles. En el següent article 

del butlletí us ho relataré encantat.  

No hi ha rival petit! Ens hi deixarem la pell!  

 

(Imatges cedides per Enric Garcia) 
No us oblideu de visitar el meu bloc! http://www.peonaipeo.blogspot.com.es/, amb 

cròniques, entrevistes, notícies, pròxims torneigs, torneigs en joc, entre d’altres! 

Tot seguit, unes quantes partides de 
l’Obert d’escacs base del Mas Guinardó. 

http://www.peonaipeo.blogspot.com.es/
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Com es jugà el V torneig d’escacs base 

Començava de manera 
especial el torneig per 
la família Povill. Un 
matx interessant per el 
simbolisme que sempre 
envolta una lluita entre 
germans. Ja a la Bíblia 
en trobem alguns 
exemples. No sabem 
què deuria pensar ca-
dascú, però de ben se-
gur que tant l’un com 
l’altre, haguessin prefe-
rit un altre rival. 
 
1. e4 c5 2. Nf3 Nc6  
3. d4 cxd4 4. Nxd4 g6 
5. c4 Bg7 6. Be3 Nf6  
7. Nc3 O-O 8. f3 d6  
9. Be2 Bd7 10. O-O Rc8 
11. b3 a6  
 
Fins aquí, qualsevol fir-
maria la posició de les 
negres, però és alesho-
res que a la següent ju-
gada fa un moviment 
jugable però dubtós. 
 

12. Rc1 Qc7? 13. Nd5 
Qd8 14. Nxc6 Bxc6  
15. Bb6 Qd7 16. Qd2 
Ra8??  
 
El Blanc gaudeix d’una 
còmode aposició, però 
en absolut podem dir 
que ja ha guanyat la 
partida, ara bé, la pres-
sió o el cansament li ju-
ga una mala passada a 
la Laura, permetent a el 
seu germà dominar el 
centre i el temps de la 
partida. 

17. Rfd1 Bxd5  
18. cxd5 Rac8 19. Rxc8 
Rxc8 20. Rc1 e6 21. Rx-
c8+ Qxc8 22. dxe6 
Qxe6 23. Bf2 Qd7 24. 
Bc4 b5 25. Bd5 
Nxd5  

Tot i així, aconsegueix 
igualar força la partida, 
sembla que en Xavier 
no hagi aprofitat l’-
l’iniciativa i ara tindria 
problemes per a gua-
nyar la partida si el ne-
gre jugués de manera 
molt precisa. 
 
26. Qxd5 Qd8 27. Bc5 
Qf6???  

La diferencia d’ELO i d’-
edat s’hauria d’acabar 
imposant, i les jugades 
Dama f6 i Dama d8 del 
negre permeten al 
blanc acostar-se a la 
victòria. No obstant, tal 
com segueix la partida, 
el negre podria haver 
forçat les taules en al-
gun moment doncs s’-

Xavier Povill (PIP) 1958 

Laura Povill  (PIP) 1786     

V Torxa (1) 03/09/2012 

Marc López Forn 
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obren moltes diagonals 
i columnes. 
 
28. Bxd6 Qd8 29. Bc5 
Qe8 30. Bd4 Bxd4+ 31. 
Qxd4 Qc6 32. Qd2 
Qc5+ 33. Kf1 Qe5 34. 
g3 Qe6 35. Qd5 Qf6 36. 
e5 Qe7 37. f4 Qc7 38. 
Qd2 Qb6 39. Ke2 b4 
40. Qe3 Qb5+ 41. Qd3 
Qb7 42. Qd2 a5  

Tal com havíem anunci-
at, la màquina dóna 
igualtat total amb la ju-
gada 43… Qb6, però el 
temps mai és un bon 
aliat del bon joc, i es 
comprenen aquests er-
rors. 
 
43. Qd8+ Kg7 44. Qd4 
Qc6??? 
 
Aquest és el moment 
crític on el negre sí que 

deixa de tenir opcions. 
En Xavier no dubta i 
acaba castigant les im-
precisions de la seva 
germana. 
 
45. e6+ Kf8 46. Qd8+ 
Qe8 47. e7+ Kg7 48. 
Qxe8 Kf6 49. Qd7 Kg7 
50. Qd4+ Kg8 51. 
e8=R#  

1-0 

1. e4 c5 2. f4 e6 3. Nf3 
Nf6 4. e5 Nd5 5. d4 
Nc6 6. c4 Nb6 
7. d5 Na5  
 
Curiosa obertura amb 
la que el blanc aconse-

Guillem Las Heras (LLV) 1802 

Jordi Lladós            (PIP) 1908     

V Torxa (5) 06/09/2012 

gueix una posició clara-
ment favorable. 

8. d6 a6 9. b3 f6 10. 
Be3 Nc6 11. Nh4? g6 
 
Tot I no ser una gran ju-
gada posar el cavall a 
h4, el blanc tenia tanta 
avantatge que segueix 
estant superior, potser 
el que buscava era for-
çar el que passarà a 
continuació, fer veure 
al negre que se’n pot 
sortir… 



21 

Peona i Peó 

 12. Bd3 f5 13. Bf2 Bh6 
14. Nf3 Bxf4?? 15. Bh4 
g5 
 
g5 sembla única, però 
ara tot cau pel seu pro-
pi pes i en Guillem Las 
Heras acabarà firmant 
una bona miniatura 
amb una entrega, 
d’altra banda fàcil de 
veure, de cavall 
 

16. Nxg5 Bxg5 17. 
Qh5+ Kf8 18. Bxg5 Qe8 
19. Bh6+ Kg8 20. 
Qxe8#  
 

1-0 

1. e4 e5 2. f4  
 
Omple de joia a qui hu-
milment comenta, que 
es juguin obertures de 
fa cents d’anys, i més 
després d’haver estat 
consultat prèviament, 
però segurament a en 
Víctor algú l’hauria d’-
aconsellar millor. 
 
… exf4. 3. Cf3 d6 4. Cc3 
Cc6 5. d4 Ag4 6. Axf4 
Cf6  

El blanc ha aconseguit 
una posició idíl·lica, no 
s’han jugat les línees 
més agudes del gambet 
com són: d5 per part 
del negre a la jugada 

dos, o la defensa del 
peó d’f4 amb la típica 
estructura de peons a 
h6 i g5. 
Això ha permès al blanc 
tenir tot l’espai del 
món, i el que no ha de 
fer mai, son jugades 
passives amb aquesta 
obertura. Alfil c4 segur 
que és la més dura. 
 
7. Ae2 Ae7 8. O-O O-O 
9. Dd3 Te8  
 

Entenem que la idea 
del blanc, movent la 
dama a d3, és la de 
connectar les torres, 
però potser era una ju-
gada innecessària, tal 
que d5 o h3 haguessin 
estat més precises. 
 
10. Tad1  
 
Sentint-ho en l’ànima, 
he de seguir criticant 

Víctor Collell (PIP) 1826 

Albert Pita (PIP) 1944     

V Torxa (4) 05/09/2012 
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les jugades blanques, la 
columna e és molt més 
interessant que la d. 
La torre hauria d’haver 
anat a e1. 
 
h6 11. h3 Ch5 12. Ah2 
Ad7  

Com amant del gambet 
de rei, donaria el que 
fos per trobar-me amb 
aquestes posicions. De 
fet, qualsevol posició és 
bona! Ara he exagerat, 
però sí que el blanc es-
tà molt còmode tal i 
com està anant la parti-
da. 
 
13. Cd5 Cf6 14. Cxe7 + 
Dxe7 15. e5 Cb4 16. ex-
f6  
 
Però clar, els problemes 
apareixen quan no cas-
tigues la posició quan 
tens ocasió, i només ca-

len un parell de jugades 
dubtoses per a que la 
partida doni un tomb 
mortal 
 
Dxe2 17. Db3  
 
I aquí, no sabem si pels 
nervis, o pel sots cons-
cient en forma de com-
panyerisme i amistat, el 
negre no fa la duríssima 
Cavall per c2 
 
De3 + 18. Dxe3 Txe3 
19. c3 Ab5  
 
Greus errors tant d’un 
com de l’altre ara, Alfil 
b5 és gravíssima, però 
no acceptar les dues 
peces per la torre tam-
bé te delicte. 
 
 
 
 
 

20. Tfe1 Cd5 21. Txe3 
Cxe3 22. Te1 Cd5 23. 
fxg7 Rxg7 24. Cd2 Cf6 
25. Te7  
 
Cavall d5 igualava fàcil 

Tc8 26. c4 Ae8 27. Ce4  
1/2-1/2 

 
Taules, però la pregun-
ta és… ¿Va veure en Pi-
ta, que cavall g8 gua-
nyava qualitat? 
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Acudits 
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El consell del Mestre 

Frederic Corrigüelas 

COMPTE AMB EL REI AL CENTRE 

A l’obertura, normalment, desenvolupem les peces i ens enro-
quem sense pràcticament donar-nos compte.  

Cf3, Ac4 i 0-0 són tres jugades tan naturals, que moltes vegades no som conscients 
de la seva importància. Al consell d’avui veurem el gran perill que corre un rei al cen-
tre, i com hem de vigilar sempre que ens fiquem en una obertura d’aquelles on no 
s’enroca. 
 
A la partida il·lustrativa del tema que presento pateixo les terribles conseqüències 

d’haver deixat el rei al centre. Ho faig perquè hi ha variants de l’obertura que jugo on 

el rei no corre perill, tot i no estar enrocat, i és precisament el que hem de veure: 

quan corre perill el rei al centre i quan no, per si algun dia no podem enrocar, saber 

si el nostre rei té un futur pròsper o no. 

Bressac,S (2324) - Corrigüelas (1969) [B53] 
 Obert de Sants 
Agost de 2012 

 1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 
cxd4 4.Dxd4 
 
La partida comença 
amb una defensa Sicili-
ana on captura de da-
ma. Jo sabia que aques-
ta variant existia, però 

mai me l’havien jugat, 
així que no sabia abso-
lutament res de teoria. 
Quan no saps teoria, 
has de jugar amb lògi-
ca: desenvolupar, con-
trolar el centre i enro-
car. 
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 ...Cc6 5.Ab5 Ad7 
6.Axc6 Axc6 7.Cc3 
 
No m’esperava que el 
meu contrincant canvi-
és tan ràpidament l’alfil 
de caselles blanques. 
Normalment és una 
molèstia molt gran, 
pels atacs ràpids a f7, o 
per quan s’obre la posi-
ció. Semblava que, sen-
se ell, la partida seria 
més plàcida. 

… Cf6 8.Ag5 h6?!  
 
Aquest h6 és una pèr-
dua de temps. S’havia 
de jugar e6, Ae7 i 0-0. 
Tres jugades tan natu-
rals com les que he 
comentat més amunt. 
Les juguem tan rutinà-
riament que, quan ca-
len de veritat, les obvi-
em. Jo no m’esperava 
que canviaria, ja que ell 
es quedaria sense alfils 

i jo gaudiria de la pare-
lla. 
 
9.Axf6 gxf6  
 
Però canvia... És evi-
dent que de “e” no 
menjaré, ja que con-
demnaria el peó de d6 i 
la casella d5 per la res-
ta de la partida. Menjar 
de “g” deixa un futur 
enroc curt molt feble, i 
el llarg quasi no es pot 
ni considerar. Per tant, 
el rei sol quedar al cen-
tre quan es juga una si-
ciliana d’aquest estil. 
 
10.0-0-0 Tg8  
 
Ho tenia clar. Deixo el 
rei al centre per ocupar 
la columna amb la tor-
re, i a més a més faré 
Ag7 i f5, per obrir la 
gran diagonal negra. El 
meu alfil negre no té 

l’alfil negre rival que 
l’obstaculitzi, per tant, 
serà l’amo i senyor 
d’aquesta diagonal. 
Què és el que no vaig 
tenir en compte quan 
pensava tot això...? 

11.g3 f5 12.The1 Ag7 
13.Dd3  
 
Aquí començo a veure 
el problema: el rei al 
centre. Perquè la pare-
lla d’alfils treballi bé, he 
hagut d’obrir la posició 
amb f5. Però obrir la 
posició no va bé per 
un... rei al centre... Si 
tenim el rei al centre, 
no hem d’obrir la posi-
ció. Mireu què bé que 
ha col·locat les torres, 
el meu rival. Al centre 
esperant que s’obrin 
columnes per atacar el 
meu rei. 
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13… Axc3 14.Dxc3 
Axe4  
 
Canvio la parella per 
guanyar un peó central. 
No hi havia res millor. Si 
no me’l menjava, men-
jaria ell. Vaig pensar 
que si canvio peces i 
aguanto el peó, puc 
sortir victoriós, a més a 
més jo també puc ata-
car per la columna “c”. 
Però ara veure que pro-
tegir un rei enrocat és 
bastant més fàcil que 
protegir un rei al cen-
tre. 
 
15.Cd4 Tc8 16.Db3 
 
Observem que si 
16.De3 e5 17.f3 exd4 
18.Df2 i recupera la pe-
ça per culpa del meu 
rei al centre. Els cops al 
centre d’aquest tipus 
estan bé si tens el rei 

enrocat, però són fatals 
si tens el rei al centre.  
 
16... Dd7 
Intento conservar el 
peó. Encara podia llui-
tar una mica si jugava 
16...Tc5 17.f3 Ad5 
18.Da4+ Rf8 (un intent 
d’enroc artificial) 
19.Cxf5 Axf3 
 
17 f3 Ac6 18.Dd3 

Per què cau el peó? No 
es pot defensar jugant 
e6? Perquè tinc el rei al 
centre... En una posició 
oberta, un rei al centre 
serà culpable de clava-
des molestes, dobles 
amenaces inesperades i 
descobertes emprenya-
dores. En aquest cas, 
Cxf5 recuperaria el peó 
gràcies a la clavada del 
peó de “e”. 

18… Ad5 19.Cxf5 Ae6 
 
Única per evitar Txe7+ 
 
20.Cd4 Da4?? 
 
Un atac a la desespera-
da. Encara es pot so-
breviure jugant 20...Tg6 
21.f4 Ag4 22.Td2 Tc5 
però s’ha de patir. 

 
21.Cxe6 fxe6 22.Txe6 
Tg5 
 
Aquí busco Txc2+ Rxc2 i 
Tc5  
 
23.Rb1  
 
Però es defensa molt 
fàcil... Quan un rei està 
ben enrocat, les ame-
naces es frenen sense 
problemes.  
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... Tgc5 24.Dg6+ Rd7 
25.Texd6  + 

 
Sacrifici!! Un remat ele-
gant per algú que ha 
permés que el seu rei 
deambulés pel centre 
del tauler. Us ben asse-
guro que des d’aquest 
dia enroco sempre!! 
 
25... exd6 26.Dxd6+ 
Re8 27.Te1+ Rf7 
28.Te7+ Rg8 29.Dg6+ 
 

1-0 
 
 
 

Què ha fallat?  
Que sempre estic enrocat sense adonar-me.  
 
Amb tanta naturalitat jugo Cf6, Ae7 i 0-0, que 
en aquesta partida he jugat com si ho hagués 
fet.  
 
Quan no enroquem, no vol dir que estiguem 
inferiors, hi ha moltes obertures on el rei es-
tà més segur al centre, però cal anar amb 
molt de compte.  
No interessa obrir la posició, per tant, una 
parella d’alfils potser no serà tan feliç en 
aquestes situacions. 
 
 
 
Recordeu que cada posició té les seves carac-
terístiques, i les posicions amb el rei al centre 
són difícils de jugar. Si us hi fiqueu, heu       
d’anar molt en compte!  
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“El tablero es el mun-
do, las piezas es el 
fenómeno del univer-
so, las reglas del juego 
son lo que llamamos 
leyes de la naturaleza 
y el jugador del lado 
opuesto, se encuentra 
oculto a nuestra vista” 
 

(Thomas Huxley)  

“Las combinaciones 
han sido siempre el as-
pecto más intrigante 
del Ajedrez. 
Los Maestros las bus-
can, el público las 
aplauden, los críticos 
las alaban. 
La razón se debe a que 
las combinaciones 
hacen posible que el 
Ajedrez sea más que 
un ejercicio matemáti-
co con una carencia de 
vida. Ellas son la poes-
ía del juego, son del 
Ajedrez lo que la me-
lodía es de la música. 
Ellas representan el 
triunfo de la mente so-
bre la materia” 

 
(Reuben Fine)  

“Yo no creo en la psi-
cología. Yo creo en las 
buenas movidas” 

 
(Bobby Fischer)  

“Solo el jugador con la 
iniciativa tiene el dere-
cho a atacar” 

 
(Wilhelm Steinitz)  

“Una victoria por una 
combinación errónea, 
aunque 
sea espectacular, me 
llena de horror artísti-
co” 

 
(Wilhelm Steinitz)  

“Tu cuerpo tiene que 
estar en óptima condi-
ción. Tu Ajedrez se de-
teriora como lo hace 
tu cuerpo. No puedes 
separar la mente y el 
cuerpo” 

 
(Bobby Fischer)  

Peona i Peó 

Frases cèlebres 

“La estratégia requiere 
pensar, la táctica re-
quiere observación” 
 

(Max Euwe)  

“Del Ajedrez se ha di-
cho que la vida no es 
lo suficientemente lar-
ga para él, pero eso es 
culpa de la vida, no del 
Ajedrez” 

 
(William Ewart Napier)  
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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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1. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. 
c4 c5 4. g3 cxd4 5. 
Nxd4 Nc6 6. Nc2   
 

{Jugada a la Botvinnik}  
 
6… Bg7 7. Bg2 O-O 8. 
Nc3 d6 9. O-O Be6 10. 
Nd5 Qd7 11. Bg5 Bh3  
 
 {Enesta posición se 
había jugado 11...Cg4.} 

Carlos Vargas (1978)—Jaume Gallart (2293) 
Social Tres Peons 

01 de juny de 2012 

(11... Ng4 12. Rb1 Nge5 
13. b3) 
 
12. Bxf6 exf6  
{Las negras  permiten 
deteriorar su estructura 
de peones a cambio de 
la columna de rey semi-
abierta y el control de 
la casilla e4 después de 
f5. Similar jugada em-
pleó Alekhine contra 
Reti. (Alekhine-Reti, 
Nueva York , 1924)}  
 
13. Nce3 Bxg2 14. Nxg2 
f5 15. Rb1 Rfe8 16. e3 
Ne5 17. b3 Rab8 18. 
Qe2 Qc6 19. h4  
 
{Pierde un peón. Había 

Partides 

que jugar Cgf4 o una 
torre a la columna da-
ma, con aproximada 
igualdad}  
 
19… b5  20. Ngf4 bxc4 
21. bxc4 Qxc4 22. Qxc4 
Nxc4 23. Rbc1  
{Mas natural y mejor es 
Tfc1}  
 
23...Nd2 
24. Nc7   

Carlos Vargas 



33 

Peona i Peó 

 
{Jugada psicológica. Se 
notaba que mi rival es-
taba satisfecho con el 
curso de los aconteci-
mientos, y debía hacer 
algo para cambiarlo sin 
que fuera un suici-
dio.  Tfd1 era objetiva-
mente mejor} (24. Rfd1 
Ne4 25. Nd3)  
 
24... Re5  
(24... Red8 $1 25. Rfd1 
Rb2 26. a4 Ne4 27. Nd3 
Ra2 28. Nd5 Rxa4)  
 

25. Rfd1 Ne4 26. Nfd5 
{Se amenaza ganar la 
calidad con f4. Las ne-
gras la entregan}  
 
26… Rb2 27. f4 Rxd5 
28. Nxd5 Nxg3 29. 
Rc8+ Bf8 30. Ra8 Rxa2 
31. Rb1  
 

{Aquí pensé que gana-
ba con el doble ataque 
al alfil (31....Rg7. 
32.Tbb8), pero la ne-
gras simplemente ata-
can el caballo}  
31… Rd2 32. Nf6+ Kg7 
33. Ne8+ Kh6  
{Aunque parezca men-
tira, el rey se va al ata-

que} (33... Kg8)  
34. Rxa7 Kh5  
{El rey se dirige para 
apoyar el mate. Rg4-h4, 
Rf3-h3, Tg2. Por suerte 
para mi encontré una 
defensa.  En realidad 
hay dos}  

35. Rxf7 h6  
(35... Kg4 36. Rfb7 (36. 
Rf1 Kh3 37. Rf2 Rd1+ 
38. Rf1 Rxf1#) 36... Kf3 
37. R7b2 Rxb2 38. Rxb2 
Kxe3) (35... Bh6 36. 
Nf6+ Kxh4 37. Rxh7) 
(35... Kxh4 36. Rxh7+ 
Kg4 37. Rh8 Kf3 38. Rh2 
Ne2+ 39. Kf1 Ng3)  
 
36. Rf1  
 
(36. Rfb7 Kxh4 (36... 
Kg4 37. R7b2 Rxb2 
38. Rxb2 Kf3 39. Rb7 
d5) 37. R7b2 Rxb2 38. 
Rxb2 Kg4 39. Kg2 Ne4)  
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36… Ne2+ 
{Parece que mi rival no 
vio esta defensa. La ju-
gada textual pierde ya 
que el alfil de f8 está 
condenado} (36... Nxf1 
37. Kxf1 Kg4 38. Rxf8 
Kf3 39. Kg1 Rg2+ 40. 
Kf1 Rc2 41. Kg1)  
 
37. Kf2 Nxf4+ 38. Kg3 
Ne2+ 39. Kf3 Kxh4 40. 

Rf2  
{Gana sencillamente} 
(40. Rh1+ Kg5 41. Nc7) 
 
40... Ng1+ 
41. Kg2 Rxf2+ 42. Kxf2 
Nh3+ 43. Kg2 g5 44. 

Rxf8 f4 45. e4 
(45. Nxd6 fxe3 
46. Nf5+ Kg4 47. Nxh6+ 
Kh4 48. Nf5+ Kg4 49. 
Nxe3)  
45... g4 46. Nxd6 f3+ 

47. Kf1 h5 48. e5 Ng5 
{Los peones ligados ne-
gros parecen peligro-
sos. Pero las 
amenazas sobre el rey 
junto al peón libre deci-
den}  
49. Rh8  
(49. Nf5+ Kh3 50. Rh8 
g3 (50... Kh2 51. Rxh5+ 
Nh3 52. Rxh3+ Kxh3 
(52... gxh3 53. Kf2 Kh1 
54. e6 Kh2 (54... h2 55. 
Ng3#) 55. e7 $18) 53. 
e6 g3 54. Nxg3 Kxg3 
$18) 51. Rxh5+ Kg4 
52. Rxg5+ Kxg5 53. 
Nxg3 Kg6 54. Kf2 Kf7 
55. Kxf3 Ke6 56. Ke4 
$18)  
49... g3  

{Si que me parecieron, 
en este momento, peli-
grosos los peones . 
Pensé que Th8 había 
tirado por la borda la 
partida. Pero encontré 
una jugada 
que me garantizaba las 
tablas y que en realidad 
me daba la victoria}  
 
50. Rg8 g2+ 51. Kf2 
Nh3+ 52. Kxf3 g1=N+  
 
{Fue Gallart quien me 
dijo que si entraba da-
ma tenia un mate seco. 
Yo pensé en la variante 
de tomar la dama} 
(52... g1=Q 53. Nf5# 
(53. Rxg1 Nxg1+ 54. Kf4 

Ne2+ 55. Ke3 Nc3))  
 
53.Ke3 Ng5 54. Nf5+ 
Kg4 55. e6 $1 Kxf5 56. 
e7  

1-0 
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1 2 3 

4 

Els diagrames del més passat eren de: 
 
1) Guillem Subirachs: Bxd5!! 
2) López Forn: Nf2!!! 
3) Frederic Corrigüelas: Kg7! 
4) Albert Ezquerro: Rxd6+! 
5) Ferran Cervelló: Bxc2!!! 
6) Juan David López Perdomo: Bxd5! 
 

5 6 

Els diagrames d’aquest mes son 
composicions del genial Sam Loyd, 
esperem que els gaudiu, i evident-
ment podeu enviar les vostres res-
postes a:  
butlleti@peonaipeo.com 
 
Els sis problemes son mats en dues 
jugades per part del blanc! 
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Ilora Foroponova 

La veu del soci 

Vaig anar per casu-
alitat l’altre dia al 
bar que hi ha al ca-
sal d’entitats Mas 
Guinardó, i vaig 
quedar gratament 
sorprès! 
Ara només falta un 
acord de cara a 
l’Open de Nadal! 
 

Anònim 
 
 

Em va agradar molt 
el nou disseny, i els 
continguts del but-
lletí  número 11, pe-
rò un mes després, 
aquesta revista es 
treu la careta i que-
da en evidencia 
quan la meitat de les 
seccions de la nova 
temporada han des-
aparegut. Enhorabo-
na farsants! 

Anònim 

La capacitat de rao-
nar que te l’i-
ndividu, el poder 
cercar, trobar i en-
tendre, és la base 
per al creixement 
personal i social. 
Per això vull trencar 
una llança en favor 
del Raonament i de 
com els escacs el 
potencien. 
 

Anònim 
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Història 

Joan Regidor 

“El duel que mai va existir” 
 

La gran quantitat de drames representats en el escenari 
escaquístic mundial des de 1983 no hagueren existit, 

sense la intervenció d'un home de trets asiàtics, mirada penetrant i bigoti inconfusi-
ble. 
 
Fins i tot els seus arxienemics no dubten en qualificar-lo de “gran dictador”, reconei-
xent la seva intel·ligència i la seva astúcia. 
 
Florencio Campomanes fou president de la FIDE des de 1982 a 1995.  
Treballador incansable, sempre buscant nous reptes, ha sigut un dirigent nat habituat 
a moure els fils del poder.  
Aquest filipí nascut al 1926, fou professor d'estudis orientals a la universitat de Geor-
getown (EUA) , abans de submergir-se en el complicat mon de les 64 caselles, en el 
que ha sigut jugador, àrbitre, periodista, organitzador i directiu.  
Parla correctament 6 llengües i podríem dir, sense exagerar, que ha estat un dels pocs 
presidents d'una federació esportiva, quasi tan famós com el campió del mon. 
 
Defineix els escacs com una “religió estesa per mes de 150 països”, que ha visitat en 
la seva majoria. 
 
Durant els seus 13 anys de mandat com a president de la FIDE, va portar una vida es-
tressant com poques. Un dia a les illes Fidji, al endemà a Estats Units i al cap de 24h a 
Moscou...una rutina que, sorprenentment no ha passat factura notable a la seva sa-
lut.  
 
Per assolir tants reptes sempre s'ha mantingut en una bona forma física i ha mantin-
gut una bona dieta...però no tot son flors I violes. 
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Campomanes ha destacat per deixar un mal record als llocs que visita, especialment 
per la seva jactància. Considera absolutament imprescindible viatjar en primera clas-
se, ser convidat als millors restaurants, demanar els vins mes cars de la carta, allotjar-
se a les millors suites o tindre un cotxe amb xofer.  
Aquesta petulància I poca diplomàcia li han fet guanyar-se molts enemics al llarg dels 
anys. 
 
Al mundial de 1985 a Moscou, antiga URRS, el campió Anatoli Kárpov i l’aspirant 
Garry Kaspárov competien des de feia 5 mesos pel títol mundial, que guanyaria el pri-
mer que arribes a les 6 victòries, un sistema sense precedents on les taules no valien.  
Kárpov que va començar guanyant 5-0 i en aquests moments anava dominant 5-3 , 
mostrant clars símptomes d'esgotament després de 48 partides contra el jove aspi-
rant.  
El que va succeir en aquells dies es avui en dia tot un misteri.  
Els directius del comitè d'esports de la URRS estaven molt preocupats per l'estat de 
salut de Kárpov I sobretot la possibilitat que perdés el títol contra Kasparov, donat 
que el “establishment” rus tenia totes les esperances posades en Kárpov.  
 
En canvi, hi havia un moviment emergent a Rússia, capitanejat per Mijail Gorbachov, 
que veia en Kaspárov una nova esperança, per un possible canvi de regim. Hi havia 
clarament un conflicte d'interessos, per qui seria el nou campió del món. Els protec-
tors de Kárpov volien parar el duel i reprendre’l uns mesos mes tard amb el marcador 
5-3 a favor de Kárpov. Contaven amb la ajuda de Campomanes, que simpatitzava amb 
l'establishment rus, esperant que accedís a les seves peticions I allargues el campio-
nat. 
 
Després de una llarga reunió, els aspirants van declarar que hi hauria una prorroga de 
2 dies abans de reprendre la competició. De sobte, Campomanes, fent gala de la seva 
astúcia, I preveient que el “establishment” tenia els dies comptats, va optar per una 
solució ben diferent. 
L’anunci de que el campionat del mon acabava sense ven-
cedor i que es reprendria amb el marcador 0-0 a primers 
de setembre va enutjar a les dues bandes, que van comen-
çar a despotricar contra la FIDE i la comissió esportiva de la 
URSS. Tota una declaració de principis... Campomanes va 
ser un gran jugador d'escacs però el seu taulell i peces eren 
la pròpia FIDE.   
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El Rebost d’en Lluc 

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

Arriba finals de setembre i t’adones que durant tot aquest mes has intentat 

agafar-te als últims reductes estivals, ja sigui el sol, temperatura, algun anunci 

de la tornada a l’escola que s’ha escapat de la supervisió del canal televisiu... 

Amb tot això i algun dia festiu  entre caps de setmana, ens han fet creure que 

l’estiu encara podia durar un xic més... 

 

Ara be, per més optimistes que siguem arribar a l’octubre hauria de fer-nos 

baixar altre cop a la terra. Per això ,per marxar de bracet amb aquestes últi-

mes guspires estiuenques, recordant les possibles destinacions d’aquestes va-

cances, us presento: 

Voul au vent de mar i muntanya  
                                            
 Exacte,  tota aquesta introducció per justificar aquest entrant, trist si si… però 
avui fa un dia de núvol així que no hem demaneu més. 
Per més que el Barça hagi fet 15/15, que el molt honorable Pep Melendres ha 
accedit a anar a la perruqueria i moltes altres bones noticies…  
Avui fa núvol, per tant, un no pot oferir més. 
Vinga mans a la massa i comencem de nou!! 

Lluc Sagristà 

Voul au vent de mar i muntanya (4 persones) 

Ingredients: 
Tomàquet canari (0,300 kg) // Llagostí fresc (0,100 kg) //                                
Xampinyons (0, 160 kg) // Julivert ( 0,050 manats) // Oli d’oliva (0,100 l) //    
Farina (0,010 kg) // Mantega (0,020 kg) // Llet (0,250 l) //                                
Nou Moscada ( 0,002 kg) //Terrina de pasta de full( dependrà de les mides de 
la terrina) // Sucre ( Quantitat necessària) // Formatge Emmental ( 0,060 kg) 
Sal (0,008 kg) // Pebre negre molt (0,004 kg) 
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Elaboració: 
 
-Agafem els tomàquets canaris , els hi fem una creu amb el ganivet a la base, 
superficial simplement traspassant la pell. 
-Els escaldem 4 minuts amb aigua bullent, quan els traguem els hem de posar 
ràpidament amb aigua amb gel per tallar la cocció del tomàquet. 
-Trèiem la pell, que ara havent escaldat el tomàquet serà fàcil de treure i el ta-
llem molt petit , traient abans les llavors. 
-Sofregim el tomàquet amb  oli d’oliva, posant el sucre necessari per rebaixar 
l’acidesa 
-Tallar Xampinyons a ¼ per saltejar-los ambo li d’oliva , tallar posteriorment 
molt petit i reservar 
-Es pelen els llagostins i els saltegem amb l’oli i julivert picat, es tallen molt pe-
tits i es reserven 
-Fem una beixamel en una olla , amb 10 g de  mantega i la farina en una casso-
la barrejant-ho vigilant que no s'enrosi molt 
-Infusionem en una cassola la llet amb la nou moscada 
-Quan el roux hagi enrossit aboquem la llet , removent enèrgicament i rectifi-
cant de sal i pebre fins ha obtenir la beixamel. 
-Barregem la beixamel amb el tomàquet , els xampinyons i el llagostins. 
-Omplim les terrines de pasta de full i les cobrim amb  el formatge emmental 
 
-Es dona un cop de forn per gratinar el formatge i llestos. 
 

És una mica més complex que els plats anteriors però la majoria som jugadors 

d’escacs, diria poc de nosaltres si no poguéssim combatre davant dels fogons. 

Per qualsevol dubte de la elaboració contacteu amb mi o amb Marc López que 

em passarà l’encàrrec. 

 

Bon profit i fins un altre!! 
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Josué Expósito 

Teoria de Ràpides 

L’atac de l'El·líptica doble  
 
Com ja us vaig explicar al anterior número, aquest estiu m'he tro-
bat diverses situacions molt interessants en torneigs de partides 
rapides; en concret al torneig de Sants a 5 minuts vaig veure una partida 
d'atac boníssima amb una obertura sorprenent, almenys per a mi. 
 
Posteriorment vaig veure un petit anàlisis de la variant en un llibre que em 
va terminar per animar a intentar posar-la en pràctica, el sistema s'anome-
na Hamppe-Allgaier Gambit però a mi la posició dels peons del segon dia-
grama em recorda a dos persones fent esport juntes entre dos pals de una 

bicicleta el·líptica. L'atac de l'  El·líptica Doble!! 

No sé fins a quin punt pot ser una bona opció 
pràctica, ni si les jugades negres són molt 
comuns o no perquè no he pogut provar-la 
bé, però el que si us asseguro és que podreu 
tenir una partida d'atac a vida o mort contra 
la "avorrida" 1...e5. 

1.e4 e5 2.Cc3 Cc6 3.f4 exf4  
 
Hi ha altres possibilitats, però aquesta es de llarg la més utilitzada. També us po-
drien fer 3...Ac5 i respondríem amb 4.fxe5 i el negre ha de jugar en estil gambet 
amb 4...d6 per no quedar malament.  Contra 3...d6 4.Cf3 i el blanc juga molt sen-
zill. 
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és bona aquesta entre-
ga? No estic segur, però 
passar-t’ho bé segur 
que t'ho passaràs! 
 
7...Rxf7 8.d4  
 
També existeix la possi-
bilitat de 8.Ac4, no sé 
exactament quina es 
millor, de moment pro-
posaré un estil de joc 
amb 8.d4 i segons com 
en un proper número ja 
miraríem 8.Ac4 
 
 
8...d5  
 
Així va continuar la par-
tida que vaig veure i és 
la línea principal al anà-
lisi del llibre, però hou-
dini dona la a primera 
vista arriscada 8...f3 
com la millor del negre.   

4.Cf3 g5  

4...g5 és la millor juga-
da del negre, però su-
poso que gent que no 
conegui gaire aquestes 
posicions farien juga-
des més tranquil·les, no 
sé...  
 
5.h4 g4 6.Cg5 h6 
7.Cxf7!!? 

9.Axf4 mirem dos 
posibles continuacions 
del negre 
 
Continuació A 9...dxe4 

10.Ac4+ Rg7 11.d5 Df6 
12.Tf1  

Si 12...Ab4?! 

13.dxc6 Axc3 14.bxc3 
Dxc3+ 15.Dd2!  
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13...Dxh4+ 14.Ag3 Dh5 
15.d6! cxd6 (15...Axd6? 
16.Dd4!! guanyant) 
16.Dd4 i les amenaçes 
son imparables.  

15...Dxa1 16.Re2 guan-
yant  
 
Si 12....Ca5?! 13.Cxe4! 
Dxh4+ 14.Ag3  
 
amb molt avantatge 
 
Si 12...Ce5! 13.Cxe4!  

Continuació B 9...Ab4 

Amb una variant bas-
tant forçada:  
10.Ab5 Axc3+ 11.bxc3 
Cf6 12.0-0 Rg7 13.Axc6 
bxc6 14.Ae5 Tf8 
15.Dd3 a5  
 
única per a no deixar-
nos doblar torres a f i 
guanyar la partida   
16.exd5 cxd5  
 
única un altre cop, per-
què si 16...Aa6 17.c4 
guanya per 17...cxd5 
18.h5!;   
 
17.Tae1 Aa6 18.Df5 

Si 18...Axf1  
és una línea súper for-
çada que dona igualtat 
però amb possibilitats 
pel blanc  
 
19.Dxg4 Rh8 20.Txf1 
ta6 21.Dg6 De7 
22.Dxh6+ Rg8 23.Tf3  
 
amb una posició d'i-
gualtat segons houdini 
però molt interessant  

Si 18...Ac8  
 
no hi ha res millor que 
repetir  
 
19.Dd3 Aa6 = 
 
Espero que us hagi 
agradat aquesta ober-
tura per donar-li una 
mica de salsa a les vos-
tres partides contra 
1.e4 e5!! 
 
Fins a la propera! 
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