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Benvolguts lectors, 

 

Direu que sóc un pesat i que em repeteixo més que l’all, però parafrasejant a 

Enric Garcia he de dir que Vibro molt, moltíssim, amb els col·laboradors que 

habitualment participen en aquesta modesta i amateur publicació. 

Veure que mes rere mes el nombre de pàgines i col·laboradors esporàdics aug-

menta, em fa caure la llagrimeta. I us asseguro que la lectura d’aquest més us 

durà temps, així que no tingueu pressa i assaboriu el número a poc a poc 

doncs hem fet rècord absolut i difícil de superar de pàgines! 

Amb un equip com el que tinc, només puc mirar al futur amb il·lusió, i fer tot 

el possible perquè mai perdin la passió! 

Gràcies a tots! 

Pel que als continguts es refereix, trobarem les clàssiques seccions, tornarem a 

obrir una secció de paraules rares o en desús, i el plat fort que il·lustra la por-

tada: entre l’Enric Garcia i en Víctor Collell s’ha cobert de manera espectacular 

el campionat d’edats jugat a Vila-seca, on la participació de Peona i Peó ha es-

tat la més important dels clubs de Catalunya.  

Esperem que gaudiu amb les cròniques, detalls i fotos que trobareu a l’interior. 

Tot i ser una revista enfocada a un àmbit més local, tenim la sort de que molt 

lectors s’animen a participar comentant partides, com en Gabriel Beaskoa, que 

ens analitza una de les partides més bri-

llants jugades en el Grand Slam de Sao 

Paulo—Bilbao. 

Salutacions cordials. 

Marc López Forn. 

 

Peona i Peó 

Editorial 
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Rabiosa Actualitat 

Edició Especial Campionat de Catalunya per edats per equips a Vilaseca  
Primer Grand Slam de la temporada. (inclou crònica “Matx del Segle”) 

2 títols i un 3er lloc per al club !! 
 
Tornem del Campionat de Catalunya de Vilaseca amb 2 títols per al club. I una brillant 

actitud de treball i rendiment per part de tothom. 

L’equip sots 12 de Peona i Peó ha quedat Campió de Catalunya. L’equip estava 

integrat per Xavier Povill, Carlos Martínez, Jordi Lladós, Daniel Codina i Ariadna 

Bada. Han fet un campionat excel·lent guanyant 5 matxos dels 6 possibles. 

L’equip sots 8 de Peona i Peó ha quedat també campió de Catalunya. Les joves 

promeses del club també han fet un brillant campionat. L’equip estava integrat 

per Jan Insa, Nicolas Jiménez, Andy Turner i Ramon Martínez. 

Enric Garcia 



5 

Peona i Peó 

L’equip sots 14 de Peona i Peó ha quedat 3er de Catalunya i també ha pujat al po-
di. L’equip estava format per Ferran Cervelló, Marc Torrents, Albert Puntí, Víctor 
Collell i Joana Llum Cardó. 
 
També felicitem a tots els altres integrants dels altres equips de Peona i Peó que 
han participat perquè han contribuït en aquest èxit igualment. Peona i Peó ha es-
tat el club de Catalunya amb més participació en aquest campionat, fet que de-
mostra el bon moment pel que passa el club.  
 
Felicitats a tothom!! 
 
Delegats i entrenadors que també han col·laborat: Frederic Corrigüelas, Pep Me-

lendres, GM Alex Cuartas, Xavier Cardó, Albert Lopez, Adrià de Blois, Carla Marín, 

Miquel Fernández Díaz, Pere Duran i jo mateix Enric Garcia (malgrat només em 

vaig centrar en el sots 14, je, je, no se si m’ho mereixo sortir aquí….je,je). Tampoc 

em vull oblidar de pares, mares i famílies que es sacrifiquen sempre molt. 

Categoria   sots  12 
 

Equip sots 12 de Peona i Peó campió de Catalunya.  
S’ha de vibrar, i molt !!. 
 
Durant la ronda 2 van punxar 1 a 3 contra el Gerunda B, club amb una gran cantera 
i una web excel·lent on també hi ha bones cròniques del campionat. Però el nostre 
fort equip es va saber refer i van reaccionar després de forma destacable. 
 
A la ronda 3 es pateix davant el Catalunya però una de les característiques d’aquest 
equip es que han sabut gestionar molt bé els finals, i en aquests guanyen l’Ariadna 
Bada, el Carlos Martínez i el Xavier Povill. 
 
A la ronda 4 toca el Gerunda A, un dels favorits, però l’equip juga millor que anteri-
orment amb l’altre equip d’aquest club i es guanya per 3 a 1. Guanya el Dani Codi-
na i el Carlos Martínez després de patir molt. 
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A la ronda 5 juguem contra els líders, el Llinars; si s’aspirava al campionat s’havia de 
guanyar amb resultat ampli. I gaudint molt es fa!!. 3’5 a 0’5. Primer guanyava el Jordi 
Lladós; després ho feien el Dani Codina i el Xavier Povill amb finals certament difícils i 
igualats. Ja es pensava cara a la ronda 6 en podis o inclús en el títol !! 
 
A la ronda 6 l’altre favorit que faltava, el Tarragona. Guanyaran el Jordi Lladós i el Car-
los Martínez. Finalment el Xavier Povill fa taules assegurant el campionat de Catalu-
nya per al Peona i Peó. Champions !! 

Frederic Corrigüelas delegat diu:  
“Felicito i agraeixo de tot cor l’esforç 
de tots 5 jugadors. Xavi, Carlos, Jor-
di, Dani i Ariadna, tots 5 han estat 
absolutament imprescindibles per 
aconseguir aquest gran èxit. Cal se-
guir treballant i entrenant per poder 
lluitar per aquest títol un any rere 
altre, i seguir-nos esforçant a les 
partides tant com hem fet en aquest 
campionat. Felicitats a tots!!!”. 

Podi: 1er Peona i Peó A. 2on. Llinars. 3er Gerunda A. 
 
Equips que han fet un notable campionat: Tarragona, Les Franqueses, Vilafranca, Ca-
talunya, La Lira, Peona i Peó B. 
També ha participat un equip B de Peona i Peó format per Francesc Holly, Eric del Es-

tal, Arnau Salvador i Ricard Cano. Han fet un campionat molt digne guanyant dos 

matxos; els hi haurà servit de bon entrenament.  
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Categoria  sots  8 
 

L’equip sots 8 del club ha quedat també Campió de Catalunya.  
Un aplaudiment pel nostre equip de promoció!!! 
 
A la ronda 2 van guanyar un dels favorits, el Cerdanyola Vallés. 2 a 1 amb victòries 
del Nicolas Jiménez i l’Andy Turner. 
 
A la ronda 3 van empatar contra el Mollet a 1’5. Va guanyar un altre vegada el se-
gon tauler Nicolas Jiménez que va guanyar el premi de tauler. 
A les ronda 4 i 5 altres dels favorits, La Colmena i Gerunda, una vegada més els 
puntals Nico i Andy guanyen. Jan Insa de primer tauler anava jugant contra adver-
saris duríssims i lluitava molt. 
 
A la ronda 6 es guanyava al Llinars. Ramon Martínez feia un punt decisiu.  
Champions!!!. 
 
Podi: 1er Peona i Peó A. 2on La Col-
mena. 3er Cerdanyola Vallés. 
 
Equips que han fet un notable cam-
pionat: Gerunda, Mollet, Peona i 
Peó B. 
També ha participat un equip B de 
Peona i Peó de forma molt digne i 
els ha servit d’entrenament. Eren: 
Damià Camps, Bernat Pou, Francesc 
Sabaté i Helena Lladós. Van guanyar 
un matx per 3 a 0. 
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La petita creu d’aquesta categoria i potser del Campionat: El 0 a 3 que ens van posar al B per alineació indeguda 

el trobo una mica rigorós. En aquest tema opino de forma molt semblant al meu article del butlletí passat 12 so-

bre els mòbils a “Espai Crític, intentarem passar de puntetes”; o sigui l'àrbitre no té cap culpa i pot acabar pagant 

de forma lleu el tema, l’equip que reclama i reclamat en aquest cas es pot opinar sobre això o allò, però jo els dis-

culpo lleument. La Federació Catalana penso que hauria de replantejar-se que normes que es permeten de forma 

molt flexible amb els experts adults (1700 es poden canviar) em sembla il·lògic o contradictori que es sigui rígid 

amb nens de 7 anys; o sigui o es retoca per una banda o per l’altra, però tal com està no per favor. Mateix plante-

jament que amb els mòbils. Petita creu perquè l’organització ha estat un èxit com comento més endavant al nou 

“Espai per aplaudir” en el tema 2. 

Categoria sots 14 
 

Equip A de Peona i Peó va fer podi quedant 3er.  
 
Vaig gaudir molt perquè a més jo era el delegat d’aquest equip, aaaahhh!!!   
Quin patiment vaig tenir....., a tots els matxos feia “cara de poker” per no posar nervi-
osos als xavals però per dintre estava molt nerviós. Vaig cuidar molt que tothom tre-
ballés mínimament amb l’Alex Cuartas, el nostre crack entrenador, també que de nit 
dormissin mínimament i “no fessin massa el burro” perquè els campionats es gua-
nyen per la nit com els hi comentava molt. 
 

Ronda 1. Vam guanyar al Andorra. D’aquesta ronda m’agradaria destacar la brillant 
victòria del Ferran Cervelló; i també les taules de l’Albert Pita, jugador del B, contra el 
fortíssim primer tauler del Cerdanyola equip favorit, Llàtzer Bru, jugador pel qual tinc 
molta debilitat pel seu alt nivell. 
 
Ronda 2. Aquest matx va ser molt complicat. L’equip A va guanyar per la mínima con-
tra el Figueres, 2’5 a 1’5. Van guanyar el Víctor Collell i el Marc Torrents. L’equip B va 
aconseguir una victòria de mèrit contra l’Escola d’Escacs amb victòries de Laura Ove-
jero, Jaume Lladós i Albert Pita. 
 
Ronda 3. Un altre matx que vam patir, aquest cop contra el Mollet 2’5 a 1’5. Ara fa el 
punt la Joana Llum Cardó que va aconseguir també el premi al millor tauler reserva, i 
també guanyava l’Albert Puntí.  
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En aquest matx em va encantar la partida que va jugar i guanyar el fortíssim Pere 
Garriga del Mollet, un altre jugador pel qual tinc debilitat. En aquesta ronda s’enfr-
ontaven els altres dos favorits, Cerdanyola Vallés guanyava al Gerunda i ens espe-
rava a nosaltres. L’equip B empatava amb el fort Vila Olímpica amb victòria de gran 
mèrit de l’Adrià Pérez. 
 
Ronda 4. “El Matx del Segle”. Per fi arribava....uuufff quin descans!!! 
 
Reconec que des de el primer segon de trepitjar l’Hotel ja pensava en aquest matx. 
Malgrat parlava amb gent durant el torneig de temes varis, no passaven 5 minuts 
d’estada a Vilaseca sense que en algun instant imaginés aquestes 4 partides, no 
m’ho treia del cap. Anava mentalitzant també poc a poc als membres de l’equip, si 
es buscava guanyar el torneig s’havia de puntuar contra el poderosíssim favorit 
Cerdanyola del Vallés, un equipàs sots 14. El primer tauler nostre aguanta el que 
pot, però finalment perd contra el crack Llàtzer Bru.  
 
El Marc Torrents que estava fent unes partides brillantíssimes contra rivals dignes 
tenia una partida igualada, acaba fent taules perquè va pitjor de temps i veu que el 
3er i 4art tauler encara estaven liades i podia passar de tot.  
 
El Víctor Collell va entrar en unes complicacions dubtoses, la seva rival campiona 
de Catalunya individual estava jugant molt bé però era una posició on s’havia d’a-
ar en compte i finalment el Víctor guanyava i empatava el matx.  
 
L’Albert Puntí amb negres va fer una gran partida i per moments semblava que    

estava pitjor i altres millor, va anar 
aconseguint poc a poc un pla guanya-
dor, el problema es que al no haver 
increment, va gastar excessiu temps, 
i ho va pagar al final.  
 
El xaval va perdre però de veritat 
amb el cap ben alt, ja li vaig dir. 
  
Vam perdre 1’5 a 2’5. Felicito als 8 
perquè ho vaig viure molt, de veritat. 
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Ronda 5. Decisiu matx per la lluita per la segona posició contra el Gerunda, un altre 
matx d’alt nivell contra un equip molt igualat al nostre.  
 
Estàvem molt semblants en el campionat, els dos havíem perdut contra el Cerdanyo-
la, ells de forma més clara, però el Gerunda havia guanyat més sobrat als altres 
equips, nosaltres havíem patit a les rondes 2 i 3. Ferran Cervelló va fer una gran parti-
da i guanyava; també ho feia Marc Torrents que ha fet un gran torneig. El Gerunda va 
guanyar els taulers 3 i 4. Finalment 2 a 2. L’equip B guanyava 2’5 a 1’5 contra l’And-
orra amb victòria de l’Albert Pita i taules de Adrià Pérez, Jaume Lladós i Laura Oveje-
ro, tots jugant molt bé. 
 
Ronda 6. L’equip A guanyava 3’5 a 0’5 contra el Mollet B, club que darrerament està 
cuidant molt la cantera. Víctor, Ferran i Marc guanyen; Joana Llum Cardó fa taules en 
una interessant partida. L’equip B planta cara al fort Gerunda A però perd 1 a 3. Laura 
i Albert fan taules. El Gerunda queda finalment segon amb millor desempat que nos-
altres, tercers finalment. Cerdanyola guanyava el torneig. 
 
Podi: 1er Cerdanyola Vallés. 2on Gerunda. 3er Peona i Peó. 
 

Equips que han fet un notable campionat: Peona i Peó B, Escola Escacs Barcelona, Vila 

Olímpica, Lleida, Mollet, Figueres. 

Categoria sots 10 
 

L’equip de Peona i Peó va quedar 7è 
classificat.  
 
Té força mèrit perquè la majoria de l’eq-
uip son de primer any. O sigui han après 
moltíssim i la temporada propera esta-
ran lluitant pel podi segur.  
 
Eren: Natasha de Blois, Laura Povill, Eloi 
Aballanet i Miquel Juan que va aconse-
guir premi al millor 4art tauler. 
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Ronda 1. Van jugar contra un dels favorits el Llinars. Es va perdre 3 a 1 però la vic-
tòria de l’Eloi Aballanet va ser destacable. 
 
Ronda 2. Empat a 2 contra el Sabadell. Bones victòries de la Laura Povill i el Miquel 
Juan. 
 
Ronda 3. Gran victòria contra el fort equip de La Lira. 2’5 a 1’5 amb victòries de 
Laura Povill i Miquel Juan. En aquesta ronda es van enfrontar dos equips punters el 
Llinars i el Cerdanyola Mataró amb empat a 2, va ser molt emocionant aquest 
matx. 
 
Ronda 4. Aquí es va perdre 1’5 a 2’5 contra el Vilafranca. Els matxos de davant el 
Figueres guanyava 3 a 1 al Llinars i es presentava amb aspiracions al títol. 
 
Ronda 5. Gran victòria per 3 a 1 contra Ateneu Colon. El resultat que va tenir molt 
mèrit van ser les taules de la nostra tauler 1 Natasha de Blois contra un 1903 de 
elo. 
 
Ronda 6. Guanyàvem 3 a 1 contra el Vilafranca. Cerdanyola Mataró guanyava un 
matx decisiu contra La Lira i eren campions del torneig. Segons Llinars que també 
guanyaven la darrera ronda i tercers el Figueres. Un podi amb tres clubs a l’alça 
darrerament en cantera. 
 
Podi: 1er Cerdanyola Mataró. 2on Llinars. 3er Figueres. 
 

Equips que han fet un notable campionat: Cerdanyola Vallés, Vilafranca, La Lira, Pe-

ona i Peó, Sabadell. 

Categoria sots 16 
 

El nostre equip sub 16 de Peona i Peó va aconseguir una meritòria 8ena posició. 2 
matxos guanyats i 2 empatats. Tot té molt mèrit tenint en compte que la majoria 
són de 1er any i hi havia la Daniela Velasco, sots 14 de primer any!!!, que està en 
gran forma, havent jugat 2 campionats d’Espanya a l’estiu i també 2 opens. Tot un 
luxe que no jugués amb el sots 14 que estava lluitant pel podi en aquesta catego-
ria, detall que demostra l’enorme cantera que tenim al club.  
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Els altres eren el Jesús Ligero, Jaime 
Arroyo i Pablo Ji. 
 
Ronda 1. Empat a 2 de gran mèrit con-
tra el fort equip del  Sabadell. Jaime 
Arroyo i Pablo Ji guanyaven i demos-
traven que serien uns taulers 3 i 4 te-
mibles en aquesta categoria.  
 
Ronda 2. Empat a 2 contra Vila Olímpi-
ca. Llinars guanyava un matx contra Sa-
badell i presentava la seva candidatura 
al títol sots 16. 
 
Ronda 3. Aquí vam perdre 1 a 3 contra el fort equip del Figueres. Jaime Arroyo gua-
nyava. Llinars guanyava un matx importantíssim contra el Cerdanyola i semblava l’e-
quip candidat a guanyar el torneig. 
 
Ronda 4. Victòria de Peona i Peó contra el Cerdanyola B. Guanyava la sots 14 de pri-
mer any Daniela Velasco i Pablo Ji. El líder Llinars guanyava a Vila Olímpica. Cerdanyo-
la, Figueres i Sabadell guanyen i semblant els equips perseguidors. 
 
Ronda 5. Gran victòria davant el Tarragona. Guanyaven Jesús Ligero i Daniela Velasco. 
Els matxos de davant Llinars guanya al Figueres; mentre que Sabadell i Cerdanyola 
empaten a 2. 
 
Ronda 6. Llinars guanya el darrer matx contra Sant Andreu i es campió. Segon Cerda-
nyola que ens guanya a nosaltres 3’5 a 0’5. Pablo Ji fa unes taules de molt mèrit. Ter-
cers va quedar el Sabadell. 
 
Podi: 1er Llinars. 2on Cerdanyola Vallés. 3er Sabadell. 
 

Equips que han fet un notable campionat: Figueres, Peona i Peó, Andorra, Vila Olím-

pica, La Colmena, Sant Andreu. 
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ESPAI   PER   APLAUDIR  !!! 
 

Nova  secció !!!   Pretén destacar coses de gran mèrit del “planeta escacs”  !! 
 

TEMA   1:   LES  CLASSES  AL  CLUB 
No ho dic perquè sigui el meu club. Però les classes que s’organitzen tenen una gran 

qualitat en molts aspectes. Bona or-
ganització d’horaris i grups, profes-
sors amb molta experiència i conei-
xements, excel·lent tracte als pares i 
alumnes, … 
 
Hi ha grups de totes les edats i nivells 
entre dilluns i dijous tarda entre les 
17 h i les 21 h i també dissabtes matí. 
He anat alguna tarda no per rebre 
classes, sinó només per gaudir com 

ho tenien muntat i es pur espectacle. 
 
Li tinc un gran respecte al treball que fan el Pep Melendres i el Frederic Corrigüelas 
per coordinar  aquesta escola; i altres professors com el GM Alex Cuartas, Albert Ló-
pez, Anna Matnatdze, el Miquel Fdez Díaz o el Pere Duran. 
 
Aquests entrenaments són la base que després permet aconseguir bons resultats a 
les partides. 
 

Sempre i en tot moment us podeu apuntar. Animeu-vos  !!! 
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TEMA  2: ORGANITZACIÓ  CAMPIONATS   CATALUNYA  PER  EDATS   A  VILASECA    
PER  PART  DE  LA   FEDERACIÓ  CATALANA  d’ESCACS 
 
Fa molts anys que vaig al Campionat de Catalunya Individual per edats que es fa a 
Vilaseca. Aquest any després de molt temps he anat al Per equips. Per mi son un 
“Grand Slam” que es desdoblen en dos com explico al butlletí 10. 
 
Tinc també un gran respecte per l’organització d’aquests dos campionats. La Fede-
ració Catalana organitza un esdeveniment atractiu de grans proporcions, gent com 
la Cristina Bosch o el Jordi Capellades fan moltíssima feina; també hi ha altres que 
no anomenaré per no deixar-me algú. Té un gran mèrit. Enhorabona. 
 

La Federació Catalana, durant l’etapa d’aquesta Junta actual  i la més darrera de la 

junta anterior, ha tingut certa sensibilitat per organitzar i estructurar els escacs ba-

se i esdeveniments relacionats amb aquests. Això ha beneficiat un gran creixement 

d’escoles a clubs catalans. Fa molts anys que observo atentament l’evolució de 

molts clubs catalans que han passat d’un únic model adult, a convertir-se en pràc-

ticament escoles d’escacs; la Federació Catalana ha estat una de les causants d’ai-

xò.  

Sempre he estat molt conscient.  
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Espai Crític. Intentarem passar de puntetes. 
 

Nota prèvia: 
 
Lamento  decebre als incondicionals del tema dels fitxatges com jo !!! 
Vaig anunciar amb candeletes, “bombo i platillo” i tot el que vulgueu l’article 
“Definició de fitxatge” però finalment he decidit no fer-ho i publicar un altre.  
 
El motiu es que s’acosta el Grand Slam Escolar o Per Edats de Barcelona i m’ha 
semblat que es de més actualitat aquest que parlo. En canvi de fitxatges del per 
equips ja parlarem més endavant. Tranquils. Algun dia publicarem “Definició de 
Fitxatge”, us ho vaig prometre. La “Rabiosa Actualitat” mana. 
 
Tema 4. Si ens volem promocionar l’espectador ha de formar part de la partida 
d’escacs. 
 
Ja vaig parlar en el tema 2 (butlletí 11) sobre la nostra part de responsabilitat en la 
possible promoció externa dels escacs.  
 
En el tema 2 parlava de l'escassa informació o actualització de les webs oficials de 
clubs que havia detectat (no parlo de webs particulars).  
 
Respecte al Campionat exemple parlat, encara podria afegir la nul·la informació en 
alguna revista d’escacs venuda, que per cert llàstima perquè m’agrada molt sem-
pre, ho fan molt bé i sóc fan (a no ser que ho posessin en numero anterior en 
temps record, si fos així rectifico i em sap greu, imagino que no perquè surten 
campionats de la mateixa setmana); comparat el fet amb la notícia publicada a 
Mundo Deportivo durant l’estiu; em sembla grotesc que la informació aparegui al 
Mundo Deportivo i a la primera revista no, o com vaig dir a la majoria de webs ofi-
cials de clubs res; però no polemitzaré més sobre això, perquè com vaig comentar 
al butlletí 11 algú podria pensar que no es tema meu.  
 
Simplement volia demostrar que no ens volem promocionar; o justificar que si es 
produeixen retallades per alguna banda el més simple naturalment resulta retallar 
campionats que només interessen als que juguen o hi van. 
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També sobre el 2 podria parlar d’alguna altra notícia d’escacs catalans de segui-
ment massiu, que apareix en alguna web oficial important, o millor dit no apareix a 
no ser que la busquis amb lupa o microscopi però de molts augments. Però deixem 
el tema 2, que ja vaig parlar. 
 
En aquest numero  enllaço el tema 2 amb aquest 4, un altre exemple que no ens 
volem promocionar. M’agradaria fer la reflexió que penso que a vegades als esca-
quistes sembla que ens molestin els espectadors.  
 
Posaré 2 exemples sobre això. 
 
El primer d’alguna manera el vaig apuntar al passat butlletí 12, imaginem que a un 
espectador li sona un mòbil, buuuffff, què ràpidament ens plantegem expulsar-lo 
immediatament de qualsevol sala, enlloc d' amablement explicar-li que l’ha de te-
nir apagat i convidar-lo a seguir mirant partides. D’això jo ja he vist algun exemple.  
 
En canvi al per equips ens aferrem a reglaments per justificar un oblit en una truca-
da (o inclús 2) de mòbil quan sabem perfectament que en un open es perd fulmi-
nantment. 
 
I el segon exemple que m’agrada és quan als escolars o per edats, multitudinaris 
evidentment, venen pares, mares i acompanyants delegats i entrenadors a veure 
als nois / noies jugar i a vegades (no parlo de concretament aquesta temporada) 
se’m planteja algun cop a mi com a organitzador d’un, que els pares han d’estar fó-
ra de la sala per deixar jugar als nens més tranquil·lament. 
 
No parlo de sales d’hotel o molt grans molt ben condicionades per a tenir els pa-
res / mares espectadors en un costat des de on tenen una bona visió dels seus 
fills/filles jugar i fer alguna foto.  
 
A vegades aquests escolars multitudinaris per temes a vegades de pressupost o no 
disposar de més sales en condicions per a tants participants ens hem d’apretar una 
mica.  
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A Barcelona per exemple resulta complicadíssim trobar una sala per a molts.  
 
Naturalment que les opinions que els nois / noies jugarien més tranquils si els pa-
res / mares estiguessin fóra del recinte o sala són del tot certes; i també la feina de 
delegats i arbitres seria molt, molt més còmode; però… 
 
Cara a la promoció o imatge externa dels escacs reflexionem una mica el que signi-
fica deixar fóra de la sala als pares. No resulten també aquests pares i mares una 
part important de l’educació del nen /nena? a totes les carreres universitàries o 
cursos educatius no es planteja sempre que l’educació es un triangle entre les rela-
cions i la comunicació entre pares – formador – Noi/noia?  
 
A qualsevol curs de música, per posar un exemple d’un altre activitat cultural amb 
classes prèvies, no assisteixen sempre els pares quan els nois / noies fan un con-
cert; o obra de teatre; o partit de futbol…  
 
En aquests casos també a vegades els pares posen nerviós al fill/filla però no per 
això ens hem de plantejar deixar-los fóra perquè toqui l’instrument tran-
quil·lament. 
 
Evidentment que un pare o mare pot portar algun problema en alguna partida, 
com el pot portar un delegat, o un dels jugadors... Però no per això crec que ens 
hauríem de plantejar deixar-los fóra en perjudici del que considero una promoció 
externa importantíssima dels escacs. 
 
 Si algú també defensa la sortida dels pares des de el punt de vista del més tranquil 
joc del nen, jo li argumentaria que aquests pares formen part de la vida del noi /
noia de forma natural, que el nen ha d’aprendre també a jugar i a viure a vegades 
sota certa pressió, és llei de vida com apuntava en alguna entrevista que m’han fet 
en algun blog.  
 
El que sí que criticaria a vegades als pares i com a delegat en ocasions els hi co-
mento son els pares que es plantifiquen davant d’una partida sense moure’s d’allà. 
Si us plau, ens anem movent una mica, aquí si que ens equivoquem. 
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A vegades a campionats d’aquests es pot plantejar deixar fóra els pares de la sala, 
però per mi seria justificable ja si efectivament el problema d’espai resulta greu i 
insostenible. Però per algun problema que pugui ocasionar algun pare aïllat, això 
per mi no passa per sobre de la promoció del joc. 
 
Respecte a algun Campionat en particular com per exemple el Campionat de Bar-

celona escolar  o per edats em permeto comentar positivament que per la quanti-

tat de participants i gent que s’acumula a la fantàstica sala del Casinet (en el pro-

per butlletí parlaré del Casinet d’Hostafrancs i la seva direcció a “espaï per aplau-

dir”), el comportament dels pares és absolutament exemplar i d’aplaudir en gene-

ral.  

Els que ja venen d’anys i repeteixen s’adapten de forma admirable i correctament 

es saben col·locar als costats de la sala sense necessitat de cintes i cap barrera, ai-

xò sempre ho trobaré admirable.  

Un altre tema és al per equips, on van rotant molts debutants, però a l’Individual 

que és el que comença ara en general “xapeau”.  

A vegades hi ha gent que en moments puntuals crítics ens queixem de soroll, però 

reflexionem la quantitat de gent que som, encara trobo que sempre podria ser pit-

jor el tema. 

 
Mercato del club 

 

El club podria fer un fitxatge important. De fet es un jugador o amic que ja està 
col·laborant de forma destacable amb el club ajudant en tasques o fent classes a la 
cantera. Es diu Albert López, més de 2000 ELO català. No està confirmat, depèn 
molt de temes amb el seu club amb el que també té molt bona relació; i es que re-
sulta impossible no tenir bona relació amb ell. Si al final no pot venir no passa res, 
però al menys ens dóna un tema a parlar. 
   

El Racó de Nostradamus 
 
No ens donarem compte i arribarà el per equips de diumenges matí. Al club a cau-
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sa de l’enorme activitat que sempre tenim, organitzem sempre les coses a curt ter-
mini, el que ens ve immediatament. Quan arriba el per equips els que mouen el 
club fan una currada desproporcionada distribuint jugadors a equips, trucades, tu 
jugues aquí, tu jugues allà……..  
 
Algun “rumore” m’ha arribat o per veus que escoltava la temporada passada, que 
aquest any proper podria ser diferent. Per exemple pot haver una reunió de per 
equips per buscar més col·laboració per part de delegats i que aquests prenguin 
més protagonisme. O la reunió també pot servir per informar a la gent d’alguns as-
pectes del per equips. 
 
Hi haurà alguna reunió d’informació del per equips? Existiran delegats fixes per 
equips amb protagonisme? S’encertarà amb el nombre d’equips inscrits segons els 
jugadors disponibles per jugar que tenim?. 
 
Temps al temps. 
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La Pedrera 

Víctor Collell 

El nou mestre i Reis de Catalunya 
Ja som a mes de novembre, i hi ha hagut un petit canvi en el professorat a Peona i 

Peó. No tenia pensat escriure aquest article ja que també he aportat la crònica del 

Campionat de Catalunya per equips d’edats a Salou, però al club hi ha anat passant 

coses durant el mes d’octubre que les esmento en aquest petit article.  

El Cuartas ens ha deixat, segons diuen per un mes. 

 

 En el seu lloc ha vingut l’Héctor Mestre, ex juga-

dor del club i ara jugador del Barcelona UGA.  

 

Aquest passat dimarts dia 23 d’octubre vaig anar a 

entrenar al club ja sabent que el Cuartas no hi era.  

Sincerament, encara no en sé la raó. Alguns m’han dit que s’ha quedat aquí a Barce-

lona, i si així fos, podria ser que hi hagués hagut algun problema amb alguna persona 

interna del club, ja que no s’entén que en els temps que corren algú se’n vagi de va-

cances un mes aquí a Barcelona. Ja m’ho aclariran en el cas que fos així.  

 

D’altres diuen que se n’ha anat a Colòmbia a jugar algun campionat o, si més no, de 

vacances. Com dèiem, el club ha pogut contactar amb l’IM Héctor Mestre.  

 

Té un ELO català de 2357. El seu màxim ELO aconseguit mai ha estat 2426 a l’octubre 

de 2009.  

L’Héctor ens va confessar que ell ja feia uns quatre anys aproximadament que no mi-

rava el seu ELO català, tan sols es fixava i s’interessava per l’ELO FIDE, actualment té 

un ELO FIDE de 2321. Ens donarà classes un mes aproximadament, unes quatre set-

manes, fins que el Cuartas torni.  
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El dimarts vam veure finals de torres, com saber si entrar en un determinat final ens 

interessa o no i vam veure algunes partides del Campionat de Catalunya per equips 

d’edats a Salou i del Vila de Gràcia d’escacs base.  

 

Després vam fer el ja clàssic torneig de ràpides a 3 minuts entre nosaltres, però sen-

se la presència de l’Héctor.  

 

 Pel que fa a altres àmbits relacionats amb els escacs base, el més important ha estat 
sens dubte el Campionat de Catalunya per equips d’edats, que es va disputar a l’Ho-
tel Palas Pineda, Salou.  
 
He fet un altre apartat amb una crònica del torneig on allà explicaré detalladament lo 
succeït en el campionat.  
 

Destaquem que Peona i Peó ha estat l’equip que més medalles i més ors ha aconse-

guit de tot el campionat.  

Dos primeres posicions (sub-8 i sub-12) i una tercera posició (sub-14). A la categoria 

sub-10 va guanyar Cerdanyola Mataró, a la sub-14 Cerdanyola del Vallès i a la sub-16 

Llinars del Vallès. Per tant, Peona i Peó podem dir que, lidera els escacs base a Cata-

lunya, i esperem que l’any que ve igua-

lem o millorem el joc i també les me-

dalles.  

 

També estan en marxa campionats i 

oberts internacionals que es disputen 

arreu de Catalunya però sobretot prop 

de la capital catalana. En molts d’ells 

hem vist jugadors joves del club que 

intentaran fer-se amb algun que altre 

títol i així aprofitaran per millorar el 

seu joc.  
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El torneig que segurament acull a més jugadors de les 

categories inferiors del club és sens dubte el Vila de Grà-

cia d’escacs base.  

És tradició que moltíssims jugadors del club assisteix a aquest torneig. Els més desta-

cats són Carlos Martínez i Albert Pita, segon i tercer del rànking respectivament, i els 

jugadors Llum Cardó, Jordi Lladós, Adrià Pérez i Jaume Lladós, que tots ells ocupen 

posicions entre els 10 primers del rànking.  

 

Esperem que tots ells facin un gran campionat i per què no, que aconsegueixin algun 

que altre premi per a pujar la moral.  

 

Tot i això, també hi ha hagut baixes en aquest torneig, per exemple jo mateix, que 

degut a que ara entreno amb el meu equip de futbol també els divendres no he po-

gut disputar aquest petit però gran torneig.  

 

 Un torneig que també acostuma a reunir molta gent jove 
del club és l’Obert de Cerdanyola.  
 
Aquest any, però, no hem pogut veure a tanta gent del club. 
Baixes molt estranyes (com el Frederic, un clàssic, o el Fer-
ran, jugador sub-14) però també veiem cares noves com la 
participació de Xavier Povill i el seu pare al Grup A i Carlos 
Martínez, que repeteix torneig i grup.  
 

El Carlos va ser una de les revelacions del torneig l’any passat carregant-se a un 
2200.  
 
Jo tampoc disputo aquest torneig, novament per els continus compromisos que tinc 
amb el meu equip de futbol, la UB Catalònia. Sens dubte que aquest any els tor-
neigs que jugaré seran molt més pocs que l’any passat.  
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Si abans dèiem que ni el Ferran ni el Frederic estaven disputant l’Obert de Cerdanyo-
la, diem que estan disputant el Territorial de Barcelona. El Ferran és l’únic jugador 
sub-16 de Peona i Peó que està disputant aquest torneig, al Grup A, jugant contra ri-
vals realment forts.  
 
El pròxim mes, al desembre, ja estarem pendents de l’Obert Internacional d’Escacs 

del Guinardó, cap a les dates nadalenques.  

 

Si finalment el torneig es tornés a disputar (recordar que l’any passat el rècord de 

participació va ser realment bo) podríem veure a molts jugadors joves del club.  

 

També us informaré sobre com van els nostres peons i peones en torneigs i oberts.  

 

 
 
 
 
 
 

Víctor Collell 
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! 

http://www.peonaipeo.blogspot.com.es/
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Campionat de Catalunya d’edats ’12 

Víctor Collell 

El Campionat començava doncs com acostumen a començar aquest tipus de campio-

nats; amb la clàssica expedició.  

Aquesta vegada l’expedició era nombrosa. Érem;... El PIP Team! 

Albert Pita; tenia la difícil missió de ser el primer tauler de l’equip B. I ja sabíem el 
seu primer rival en aquest Campionat. Llàtzer Bru!  

 
Albert Puntí; el tigre torna a jugar amb l’equip A per ajudar a que el mateix quedi 

campió. La seva contribució és vital, i bé, si li sobra temps, ja va cap a Barcelona 
a jugar un partidet de futbol i torna com si res... fácil, ves?  

 
Pablo Ji; amb aquest jugador el Club es torna un Club Internacional. De quart tau-

ler és un punt assegurat i si té qualitat de menys, ja ha guanyat. És la teoria de 
Ji.  

 
Ferran Cervelló; el nostre rínxols d’or és el nostre Messi, però amb unes grenyes 

espectaculars per intimidar als rivals. És el primer tauler de l’equip A dels infan-
tils i tothom té confiança en ell. Segur que no ens fallarà.  

 
Llum Cardó; princesa del seu conte, és una jugadora molt sòlida que no deixa es-

capar cap oportunitat. No perd quasi cap partida.  
 

Jesús Ligero; com sempre ens acompanya Kamikaze Jesús, amb les seves boges 
partides. És un dels pesos pesants de la competició, o sigui que nada de ligero.  

 
Xavi Cardó; torna a Salou sent delegat de l’equip B infantil, i ell, bé... enlloc d’anar 

al Museu Dalí o a mirar el tennis, com d’altres, es fot una birreta mentre l’equip 
fot un 4-0 al Cerdanyola. Mentalitat Cardó.  
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Enric Garcia; torna el millor delegat de Catalunya per ajudar a l’equip A infantil a 
quedar campió de Catalunya. Ha tornat per guanyar. He is back.  

 
Frederic Corrigüelas; les seves promeses sempre són interessants, però el que 

tothom es pregunta és; ¿serà aquest l’any en que el Frederic es tirarà a la pisci-
na?  

 
Víctor Collell; el vostre humil cronista us relatarà encantat aquest campionat in-

tentant fer els màxims punts possibles. Quart tauler de l’equip A infantil, es tor-
narà a veure les cares amb el senyor fosc.  

Sortíem de l’estació de tren de Passeig de Gràcia amb destinació Vila-seca. Ja ens en-
sumàvem els aparellaments de la primera ronda a la categoria infantil; l’equip A s’en-
frontava amb Andorra, l’equip B amb els Galàctics; Cerdanyola del Vallès.  

 
Llàtzer Bru. (2196) 
Dani Garcia Ramos. (2175)  
Adrián Jiménez. (1994) 
Cora Castellet. (1987) 

 
Un equip que realment fa por, però que no per això és imbatible.  
 
En algun moment del torneig hi hauria l’enfrontament Peona i Peó – Cerdanyola del 
Vallès. El clásico.  
 
Arribàvem a l’estació de Vila-seca abans de les 13:00 h. Des d’allà vam anar fins l’Ho-
tel Palas Pineda en cotxe, personalment vaig anar amb el Ferran, el Puntí i l’Enric al 
cotxe del pare del Carlos Martínez. Aquest any no sabríem qui li baixaria la maleta al 
Jesús, ja que aquest any no anàvem a la mateixa habitació.  
 
Una llàstima.  
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Ronda 1; Això no és un campionat de Catalunya? Doncs què hi fot aquí Andorra!? 

 

Un cop ja instal·lats a l’habitació 2033, vam dinar allà els nostres respectius entrepans 
i l’alineació de la ronda 1 estava decidida. Semblava que un servidor descansava, per 
tant el quartet titular era; Ferran Cervelló, Marc Torrents, Albert Puntí i Llum Cardó. 

El quart tauler d’Andorra no semblava perillós, doncs l’Enric va veure convenient que 
descansés per després jugar al mateix dia. Aquesta primera ronda jo faria la funció 
d’observer i d’ojeador.  
 
L’alineació dels andorrans era la següent; pel que sembla, portaven el seu equip de 

gal·la.  
 
Valentí Riba (1842)  
Arnau Jansat (1810)  
Francesc López (1789)  
Maria Galera (1761)  
 

Abans de començar la partida, rebíem la visi-
ta d’una persona inesperada; l’ex jugador de 
Can Carabassa i de Peona i Peó Martí Camps, 

que es quedaria durant tot el divendres a donar-nos ànims i sort. En aquella ronda la 
preparació va ser escassa, alguns jugadors infantils, sobretot de l’equip B, van prepa-
rar les seves partides contra el Cerdanyola, l’Albert Pita contra el Llàtzer, l’Adrià 
contra el Dani Garcia Ramos, el Jaume Lladós contra l’Adrián Jiménez i la Laura 
Ovejero contra la Cora Castellet.  
 
La ronda començava titubejant per l’Albert Puntí, que feia una Najdorf i el rival li 
contestava amb una Alapin que sorprenia al nostre jugador. L’Albert té un perfil sem-
blant al primer tauler de l’equip A de Peona i Peó, Marc Capellades.  
 
L’obertura la juga amb inferioritat i després fa mans i mànigues per treure’s una com-
binació del barret i guanyar la seva partida.  
Així ho va fer.  
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El primer en acabar, però, va ser l’home de les cavernes Ferran Cervelló, que rep 
aquest nom per com s’embolica a les mantes dels llits de cotó i comença a ballar 
balls de fa més de 5000 anys enrere. Un recital, un any us ho gravo.  
 
El Ferran guanyava a un primer tauler d’Andorra que poc podia fer contra un ex-
campió d’Espanya. Poc després acabaven quasi alhora els altres tres taulers, el Blan-
qui Marc Torrents, la Llum i el Puntí, tots tres guanyaven. El primer matx acabava en 
un 4-0 a favor.  
 

No hi havia treva. La següent ronda començava en breu, i no teníem temps ni per 

preparacions ni per anar a fer una crònica bona. Se’m acumularia la feina.  

 

Ronda 2; Al límit 
 
No passava massa estona des de la ronda 1 quan ens tocava enfrontar-nos al Figue-
res. Un equip format per;  

 
Oriol Serra. (2085) 
David Núñez. (1829) 
Cristian Granados. (1829)  
Laura Regincós. (1740) 

 
A tots quatre taulers el nostre equip de gal·la li treia una mínima de 100 punts, en al-
guns casos dos-cents, com el Marc, que té un ELO de 2051.  

Hi havia good feeling entre els jugadors d’am-
bdós equips. El Figueres és un bon club d’es-
cacs i el seu ELO era realment enganyós. Pre-
gunteu-nos-ho a nosaltres.  
 
El primer en acabar va ser el Ferran, que dei-

xava el matx a les nostres mans després de fer 

unes meritòries taules amb l’Oriol Serra, bon 

jugador. Les partides dels altres taulers esta-
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ven molt igualades, en alguns casos favorables als jugadors gironins. Jo jugava contra 

Laura Regincós. La recordava per haver quedat tercera femenina de Catalunya a la ca-

tegoria sub-10, en el meu primer Campionat de Catalunya d’edats individual disputat 

també a l’Hotel Palas Pineda.  

Em va fer un gambit de dama, fent a la primera jugada 1. Cf3. Quan jo li feia 2... Cf6 
ella responia amb 2. d4 i jo convençut amb 2... c5.  
El meu súpervolga tornava a atacar.  
 

La variant que em va fer no me l’havien jugat mai i això va fer que en determinades ju-

gades jo em mengés alguns minuts del rellotge. Tan sols teníem 75 minuts per jugador 

sense increment, un temps que no anava gai-

rebé a jugadors que acostumen a apurar-se.  

 

 

L’Albert tenia una posició complicada, l’obe-

rtura no se la coneixia massa i li va passar 

una mica de factura. Ell, però, sempre se’n 

surt. El Torrents semblava que estava una mi-

ca millor, posicions que li agraden al Marc, igualades, a punt per arribar a un final i a 

poc a poc anar guanyant la partida.  

 

En un moment donat, la meva rival es deixa peça; després d’una entrega de qualitat 

per part meva per recuperar-la després, ella s’equivoca i enlloc de quedar jo superior 

però amb força igualtat, quedo molt superior; amb peça de més.  

 

Un final de dama, torre i alfil contra dama i torre. Complicat, res estava fet. En 

aquests moments tan crucials és quan començo a pensar tots els conceptes del Cu-

artas; “... en un final de piesas mayores... la menor dirá, quién tiene la rasón...!” clar 

que en el meu cas ella no tenia piesa menor... tant se val. Qualsevol consell del Cuar-

tas és bo.  
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Et motiva. Et fa creure que tu tens conceptes són molt millors que els del rival, i en 

certa manera, és veritat. Intento activar el meu alfil de qualsevol manera, amenaçant 

mat, guanyar torre amb descoberta, etcètera. En un moment donat, quan ella refusa 

el meu canvi de dames, puc posar la dama a última fila, realitzant el canvi de dames 

ja que la seva està clavada. Simplifico tot, i quedo en un final superior. Ara ja tiro sen-

se apuntar. Tan sols tinc tres minuts al rellotge.  

 

En aquell moment entenc perquè serveixen les ràpides a tres minuts que fem els dies 
entre setmana a l’entrenament al club. Allà el meu canell es posa a to i començo a ju-
gar jugades molt precises a una velocitat de vertigen. Aconsegueixo canviar torres, 
quedo amb l’alfil de més i quedo amb un peó passat. Ho simplifico tot i quan poso el 
meu peó a sisena, ara amb un minut de rellotge, la rival tira el rei i m’adjudico el punt 
que obria la llauna; 1’05 a 0’5.  
 

Victòria important a l’espera del que facin els meus companys, i quan sortia l’Enric de 

veure les partides, comentava que no estaven les coses fàcils. L’Albert semblava que 

perdria, tenia alguna opció si aconseguia jugar amb l’apuro de temps del rival, el Cris-

tian Granados, bon amic meu, que ja ens havíem enfrontat una vegada en un resul-

tat de taules.  

El Torrents estava bé, semblava que guanyava. 
L’avantatge sobre el Figueres era d’un punt i 
això podia condicionar favorablement als nos-
tres jugadors.  
Va ser en aquell moment quan Puntí va co-
mençar a aplicar la seva tàctica pròpia. Recor-
dant partides anteriors que ell mateix havia 
jugat, va esperar a que passés el temps per 
quan tingués menys de cinc minuts, començar 

a jugar al toque i intentar timar o atracar al jugador del Figueres. Mentrestant admi-
rava la partida del Marc, esperant si la partida es resolia o no, tot semblava que el 
Marc s’enduria el punt.  
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Va ser llavors quan al Puntí li quedaven cinc minuts al rellotge. Va començar a tirar al 

toque al Cristian i nosaltres, des de fora, posant-nos de puntetes intentant veure algu-

na de les jugades que feia l’Albert. L’Enric mirava la partida, nerviós, però fingint 

(realment bé, tot s’ha de dir) que estava molt tranquil. Al cap de poques jugades Puntí 

para el rellotge i dóna la mà al seu rival. No sabem el resultat. L’Enric ens ve a veure. 

Puntí a perdut però Torrents ja guanya. 2’5 a 1’5, victòria per la mínima davant un Fi-

gueres que va demostrar no ser un comparsa al final.  

Ronda 3; Oh... n’hi ha per agafar un infart, hoo-
ooome! 
 
La següent ronda es jugava l’endemà al matí, i 
just després de sopar ens vam assabentar de qui 
seria el nostre rival. Un clàssic, un rival dur, una 
de les poblacions que són capital dels escacs a 
Catalunya; el Club d’Escacs Mollet.  

L’Enric va tornar a veure convenient que jugués la Llum contra el Mollet, o sigui que 
ja teníem quartet inicial que s’enfrontaria al Mollet; Ferran Cervelló, Marc Torrents, 
Albert Puntí i Llum Cardó. Els seus respectius rivals serien;  

 
Pere Garriga. (2233) 
Joan Caro.  (1808) 
Helena Ruiz. (1804) 
Jordi Arnau Montaña. (1808)  
 

Anàvem a dormir força d’hora, el Ferran anava a preparar amb el Cuartas i els de-
més no teníem ni la més remota idea del que feien. Ens quedàvem adormir mirant 
l’Aquí no hay quién viva, i l’Albert es va haver d’aixecar per apagar la televisió per-
què jo dormia com un tronc.  
 
Això sí, a l’aixecar-me sempre era el primer. Em dutxava de bon dematí i a l’acabar 

baixava a despertar a l’Enric, al Pita i al Marc. Em quedava pul·lulant per les dues 

plantes de l’habitació a l’espera que algú baixés a esmorzar.  
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La meva funció en aquesta ronda seria la mateixa que a la primera contra l’Andorra. 
Fer veure que era un jugador de la sala i entrar d’amagatotis a la sala de joc per a in-
formar a pares i al Frederic, que estava a la sala dels sub-12, sub-10 i sub-8.  
El Ferran sens dubte que començava a rebre els més forts de la categoria; ja l’Oriol 
Serra és un rival molt fort, però encara havia de jugar amb els Llàtzer, Pere Garriga, 
Rasen i companyia.  
 
Tot apuntava que el nostre pichichi seria el Torrente, que estava en una forma espec-
tacular.  
 

I així ho va demostrar jugant contra Joan Caro, el va atacar per el flanc de rei i sem-

blava que la victòria del Torrents seria imminent.  

Abans, però, va acabar la Llum, que va 
guanyar la seva partida després de que-
dar en un final guanyador però que no 
era fàcil. Resolia la seva partida amb sol-
vència. Enorme la feina de la Llum, que 
guanyava i es posava ella amb 2 de 2 i el 
matx amb 1–0.  
El segon en acabar era el Puntí, que des-
prés que se li compliqués una mica la se-
va partida a l’obertura aconseguia posar 

la seva torre a la cuina i aprofitant l’apuro de temps de la seva rival guanyava força 
còmode. 2-0.  
Però res estava fet; el Ferran perdia contra el Pere després de tenir gran part de la 
partida qualitat de més, però el Pere aprofitava el seu atac i un petit error del nostre 
jugador i guanyava la seva partida, donant esperances per empatar. 2-1. Faltava el... 
Torrente...  
El Torrents sempre va semblar que dels 4 era qui estava millor. Tot i això es va tornar 

boig. Va entregar peces i torres per guanyar i va passar a estar perdut, però el Caro 

no ho va aprofitar i l’Enric li va dir urgentment que acceptés les taules. La partida ha-

via quedat a l’aire. Nova victòria per la mínima. 2’05 a 1’05.  
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L’Enric, que l’havia tornat a encertar posant a la Llum de quart tauler enlloc de posar-

me a mi, va mirar de reüll la partida que es disputava a la taula 1, el matx Cerdanyola 

del Vallès – Gerunda. L’Enric pronosticava que el Cerdanyola guanyaria el matx amb 

comoditat. I així va ser. 3-1 a favor dels vallesans, només va perdre el seu tercer tauler 

Adrián Jiménez contra l’Eduard Prujà, pichichi del Gerunda amb 3 de 3. Ja sabíem qui 

seria el nostre proper rival.  

 
Ronda 4; Un dels dos no pot viure si l’altre sobreviu II. El clásico.  
 
Aquella tarda hi havia Tarde de Champions en Canal + Jaque (variant del Canal + fút-
bol). Hi havia derbi. El clásico. Cerdanyola del Vallès – Peona i Peó. L’alineació del Cer-
danyola ja la sabíem:  

 
Llàtzer Bru. (2196) 
Dani Garcia Ramos. (2175)  
Adrián Jiménez. (1994) 
Cora Castellet. (1987) 

 
Nosaltres jugàvem amb l’equip de gala; Ferran Cervelló, Marc Torrents, Albert Puntí 
i jo. Pronosticàvem un matx igualat.  
 
La meva rival era la Cora Castellet, coneguda jugadora, conegudíssima diria jo. Ja ens 
havíem enfrontat una vegada al 2010, en un Campionat de Catalunya individual. 
Aquell any jo em vaig endur la victòria marcant un Iniestazo, bé, un alfilazo a l’últim 
segon. Partida que jo vaig tenir qualitat de menys tota però la parella d’alfils va ser 
molt forta i vaig guanyar per un petit detall. Ella volia revenja.  
 
M’estava servint un bon plat d’espaguetis al menjador del Palas quan se’m va acos-
tar, decidida.  
 
-Jugues tu o la Llum?- va dir.  
 
-No ho sé, em sembla que juga la Llum, però em facis cas.- vaig dir, mantenint-me 
seriós i dissimulant el millor que sabia.- L’Enric ho sap.  
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Ella es va quedar una estona observant-me, però jo no vaig moure ni un múscul de la 
cara.  
 
-Mentider...  
 
Se’n va anar menjador avall i la vaig perdre de vista. Vaig continuar servint-me men-
jar, que el tio del darrere tenia gana i ja em punxava l’esquena amb la forquilla.  
 
Vaig veure en una taula a la Daniela i a la Llum assegudes dinant. Abans d’anar a la 
meva taula, em vaig apropar a la seva. Directament a la Llum.  
 
-Llum, si et ve la Cora i et pregunta qui juga, digues-li que et sembla que jugues tu 
però que  no ho saps, ¿entesos?  
Mentre ella assentia, vaig adonar-me que tenia una mirada clavada. Vaig girar el cap i  
la Cora m’observava des de uns cinc metres.  
 
-Ho sabia...!  
 
Allà ja vaig riure i me’n vaig anar a la meva taula mentre explicava l’anècdota als 
companys de taula. Sóc un cas.  
 
Després de dinar vaig anar a l’habitació a preparar amb el Cuartas. No estava nervi-
ós. No tenia por. Algun dia ens havíem d’enfrontar una segona vegada. I havia de de-
fensar que jo l’havia guanyat netament, sent superior, sense tenir sort. Havia de de-
mostrar qui era i perquè ja l’havia guanyat una vegada. Clar estava que algun dia ens 
havíem de tornar a enfrontar, i aquell dia havia arribat.  
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Un dels dos no pot viure si l’altre sobreviu. Part II.  
Vam preparar contra francesa i siciliana, amb diverses variants i transposicions. Estava 
preparat per la partida. Preparat per lluitar!  
 
Vam seure a la taula 1 del campionat. Puntí va fer de waterboy tirant-nos l’aigua a ca-
dascun dels jugadors mentre l’Enric completava l’acta.  

El matx va començar.  
 
Em va jugar francesa.  
Vaig fer la meva variant del Chakkal Attack, i semblava que ella ja se l’havia preparat. 
Tenia més d’una partida i de dues a Chess-Results amb la meva variant del Chakkal At-
tack. L’Enric mirava les partides amb aire pensarós mentre aprofitava per fer algunes 
fotos als jugadors.  
 

Em va fer una variant que no m’havien fet mai i allà ja vaig improvisar i vaig posar a 

prova els meus coneixements de la intuïció. Vaig fer una jugada rarita com diu el Cuar-

tas i pensant-me que tenia alguna cosa millor, vaig haver d’entregar dues peces meves 

per una torre. La partida seguia el mateix guió que al 2010. La Cora quedava amb 

avantatge. Però aquesta vegada se’n recordaria de la nostre anterior partida i aniria 

amb més de compte. Havia d’atacar.  

 

Un dels dos no pot viure si l’altre sobreviu.  

No tenia ni idea de com anaven les altres 

partides.  

 

¡Tú a tu partida! em deia mentalment, amb 

la veu del Cuartas ressonant dins meu, com 

ja és habitual en totes les partides que ju-

go. A la partida es van anar canviant peces i 

semblava que ella tenia avantatge.  
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Però... En un final de piesas mayores... ¡la menor dirá! ... quién tiene la rasón... La-

mentablement m’havia quedat sense piesas menores, tan sols tenia la dama i dues 

torres, mentre que ella tenia la dama, una torre, un alfil i un cavall. Segons el Rybka, 

2 punts d’avantatge per ella.  

 

Interrompien els meus pensaments xiuxiuejos d’una de les taules. Torrente havia fet 
taules amb el Dani Garcia Ramos. Un molt bon resultat, tenint en compte l’estat de 
forma del jugador i, sense anar més lluny, la seva qualitat. ½ a ½.  
 
No gosava mirar les partides del Puntí i del Ferran, yo a mi partida. L’Enric continua-
va passejant per allà, i de tant en tant veia al Cardó, delegat de l’equip B infantil.  
 
Quan em vaig veure quasi perdut vaig jugar al concepte; les torres a les columnes, el 
rei segur... més o menys... i la dama...? la dama activa? No! La dama a la cuina! Al 
forn de la cuina! Vaig atacar-la amb tot, amb una torre a setena i la dama a sisena re-
colzant-la, però semblava que ella tindria poques dificultats per defensar-se i més 
endavant guanyar-me. Però...  
 
Fa un moviment de cavall. Miro. M’amenaça mat. Sembla que està tot perdut. Penso; 
pero hombre señor Collell... como usted pudo... Ja fa cinc jugades que he deixat d’ap-
apuntar. Em queden tres minuts. A ella quinze.  
 

El cavall que amenaça mat deixa l’enroc dèbil i la seva defensa desprotegida. Llavors 

me’n recordo... aquell mat dels nens petits... com es diu... ¿el d’última fila?  
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-La centrada d’Alveeees! El rebuig d’Essien, la pot controlar Eto’o, pilota per Messi, 
dintre de l’àrea Messi, pilota per Don Andrés pica Don Andrés i...  
 

-Deixeu-me’l a mi, sóc jo qui l’ha de matar! Després d’aquesta nit... ningú recordarà el 
teu nom... només el recordaran per dir com, m’imploraves que no et matés... i jo, que 
sóc tot compassió, et perdonava la vida...  

-Mai!  
-Només jo, puc viure, per sempre... Avada Kedavra!  
 Una fogonada de llum verda i vermella es connecten. Sembla que la vermella té més 
poder.  
-Noooooooo! Podeeeeeeer!  
La vareta li salta de la mà a la de la cabellera negre i el noi l’hi apunta al coll.  
-¿Per què encara vius?  
El noi fa una pausa dramàtica.  
-Perquè tinc una raó per a la que viure.  

El mat en tres està a l’aire. El noi fa la pri-
mera jugada. La noia no veu el mat i mou el 
rei. El noi torna a fer un escac i la noia se’n 
adona del mat imminent. Para el rellotge i 
dóna la mà al rival. 1’05 a ’05.  

Abans de marxar, però, la noia diu unes paraules.  
-Només jo, puc viure, per sempre. Ens tornarem a trobar. I la pròxima vegada no tin-
dràs tanta sort.  
 

A l’aixecar-me, després de firmar la partida, l’Enric m’agafa per les espatlles. Encara 
tremolo.  
Sorprès, a la taula del costat, el Puntí pregunta;  
-HAS GUANYAT!? 
Tan sols assenteixo amb el cap. Agafo la partida, l’aigua i el boli i me’n vaig de la sala. 
Al sortir me’n adono que el Ferran ja ha acabat. Miro a l’Enric i em diu que aquest a 
perdut. Maestro Obi-wan, nada de victoria... del velo oscuro ha caído... las guerras 
clon empezado ya han.   
1’05 a 1’05.  
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Tot a les mans de Puntí.  
 
Surto a fora, al Vestíbul de l’Hotel Palas, on allà tothom em pregunta i em comenta 
que què he fet a la meva partida per acabar guanyant. No hi ha frases que valguin, 
no es pot explicar. Bé... sí. Iniestazo!  
 
De sobte, en Llàtzer Bru surt tot enfadat de la sala de joc, tot exclamant, amb aquell 
accent de l’Ampolla; en Jiménez ja perd, recollons!  
 
Emocionat, entro a la sala. Veig que el Puntí està jugant al toque. L’Enric està molt 
pendent de la partida. De sobte, els dos jugadors es donen la mà, davant la presència 
de l’àrbitre i dels dos delegats d’ambdós equips. M’apropo sigil·losament i només do-
nar-hi un cop d’ull, veig al Puntí amb qualitat de més i amb un peó a setena. Se’m di-
buixa un somriure a la cara. Just quan veig el rellotge, que se’m esborra de seguida. 
00:00 h. a la banda del nostre jugador i una bandera negre que apareix i desapareix. 
Se’m cau el món als peus i surto de nou de la sala, m’assec al sofà i em poso les mans 
al cap. 1’5 a 2’5. Derrota per la mínima contra l’etern rival.   
 
No es pot dir que no ho vam intentar, però no ho vam poder aconseguir. Tampoc es 
pot dir que vam tenir mala sort, la meva partida es va guanyar contra pronòstic te-
nint una posició pràcticament perdedora. Una llàstima tenint en compte el que vam 
lluitar.  
 
També sabríem el rival que ens tocaria l’endemà; el Gerunda. Un equip format per;  

 
Rasen Mediña (2143)  
Guillem Salagran (2136)  
Eduard Prujà (2002)  
Eduard Salagran (1817)  

 
Segon i tercer del rànking s’enfrontarien a la taula 2 del campionat. Pronosticàvem 
que seria un matx interessant.  
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Ben sopat, anàvem a preparar amb el Cuartas, però jo m’estimava més preparar al de-
matí quan estigués més fresc i anar a dormir d’hora. L’Albert ens havia deixat ja que 
l’endemà havia de jugar amb el seu (i meu) equip de futbol, la UB Catalònia. Només un 
dels dos podia faltar, i l’Albert va decidir que marxaria ell i que jo em quedaria.  

Vaig anar a l’habitació després de preparar amb el Cuartas i em vaig estirar al llit del 
primer pis, on dormia l’Enric. Estava sol. Vaig posar la tele i donaven l’Argentina – Uru-
guai. Vaig posar-me el despertador al mòbil. Em vaig estirar i vaig mirar al sostre. Els 
ulls se’m van anar tancant poc a poc... molt a poc a poc...  
 
El que va passar després no sé si ho vaig somiar o què, però recordo veure al Frederic i 
a l’Enric entrar a l’habitació, tot exclamant: 
 
-Hombre Víctor! Si estàs aquí! Millor que no surtis a fora que hi ha un jaleo... Li vaig a 
fer una foto, mira com dorm!  
 
Obro una mica l’ull esquerre;  
 
-Ei Frede Frede... saps que li faré demà al Prujà?- dic amb un fil de veu.  
 
-¿Què li faràs? 
-1. e4 c5 2. b3... jo sóc negres...  
(Flash) 
-Ostres... bé marxem! Bona nit!  
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Ronda 5; Si haig d’animar a un club que no sigui Peona i Peó, jo sempre animo al Vi-
la Olímpica... 
 
Em despertava... ¿on? No reconeixia l’habitació... ni res... l’Enric estava dormint al 
meu costat... vaig sentir el cos molt pesat... 
Anava vestit.  
 
Estava creuat al llit de matrimoni, deixant tan sols un poc espai al meu delegat. Havia 
d’anar a dormir al pis de dalt, o com a mínim posar-me el pijama. Vaig mirar el rellot-
ge. Marcava les 7:20. Ja quasi era de dia. Vaig anar sigil·losament cap al pis de dalt, 
quan vaig sentir murmuris provinents de la penombra. Vaig reconèixer la veu del Pi-
ta.  
 
Em vaig dutxar tranquil·lament per desvetllar-me una mica d’aquella estranya nit. Si 
és que no falla; a cada última nit de cada torneig, m’haig de quedar adormit en roba 
al llit d’un altre. Digueu-li al Frederic, que recordarà una bona nit estiuenca a la Pobla 
de Lillet.  
 

Anava a preparar amb el Cuartas just després d’esmorzar xocolata calenta amb xur-

ros i un bon ou ferrat amb dos trossos de pa. Digne de déus.  

 

Preparàvem, com ja li havia dit al Frederic en estat zombie b3 contra 2... c5. Provaria 
de sorprendre al Prujà. Per si fos poc, quedaria doblement sorprès, ja que ni els del 
Gerunda ni ningú sabien que l’Albert havia marxat, per tant es pensarien que jugaria 
l’Albert i no jo i jo de quart tauler i no la Llum.  
 
La ronda va començar.  
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A la taula 1 s’enfrontaven Cerdanyola del Vallès (líder en solitari del torneig) contra Vi-
la Olímpica, tercers classificats de Barcelona. Confiàvem en el Vila Olímpica!  
 
Les partides estaven en joc. Molt igualades totes. El marcador de 0-0 va ser perma-

nent durant molta estona, fins que el Ferran va obrir la llauna; guanyava al Rasen! 
Gran victòria del Ferran que donava ànims a tot l’equip. Volíem quedar segons!  
 
Malauradament l’alegria va durar poc. Al cap de poc temps, el Gerunda empatava el 
matx ja que a l’última taula l’Eduard Salagran guanyava a la Llum. 1-1. Faltem Torren-
te i jo. 
 
A la meva partida, mai vaig estar bé. Vaig tornar a jugar a l’apuro de temps, intentant 
timar el final com havia fet el dia anterior. Aquesta vegada però no hi va haver remei. 
El Prujà va trobar una combinació molt forta i jo, amb dos minuts al rellotge, vaig ha-
ver d’abandonar i felicitar al rival.  
 
L’Enric em va treure ràpid de la sala per no destorbar al Torrents, que semblava que 
estava en ple procés d’atracament.  
Així va ser.  
 

Els dos primers taulers ens van salvar la pell i vam aconseguir empatar el matx contra 

els segons del rànking (2-2). El Cerdanyola va guanyar amb comoditat al Vila Olímpica 

per un clar 3’05 a 0’5. Ja eren campions matemàticament.  

 

Ronda 6; El pasillo i TERCERS!  
 
L’empat contra el Gerunda ens va quasi assegurar el tercer lloc. Ara, però, esperàvem 
algun miracle per a que quedéssim segons (amb el titular ja us avanço la posició final 
de l’equip però feu com si res). El Gerunda s’enfrontava a la taula 2 amb el nostre 
equip B, format per;  

 
Albert Pita (1936) 
Adrià Pérez (1878) 
Jaume Lladós (1873) 
Laura Ovejero (1782)  
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Esperàvem que el nostre equip B pogués, com a mínim, posar-li les coses difícils als 
gironins. A nosaltres, que ens esperàvem un equip com el Lleida o el Vila Olímpica, 
ens va tocar un equip que no havia guanyat cap matx. El Mollet B, format per;  

 
Dilan Paredes (1776) 
Ángel Tomás (1716)  
Ferran Coll (1700) 
Gerard Morros (1700)  

 
Un rival assequible, però veient matxos anteriors... res estava fet!  
 
Aquella ronda no vam preparar. Bé, sí, vam preparar la maleta, ja que havíem de dei-
xar l’habitació ben d’hora. El Cuartas (que va fer unes preparacions esplèndides du-
rant el campionat i que els podis aconseguits són en part gràcies a ell) es va dedicar a 
preparar bàsicament a l’equip B, rival del Gerunda, i als sub-12 i sub-16, que tenien 
matxos importants. A nosaltres res.  
 
Va començar la darrera ronda.  
 
El matx va ser un matx pla, sense gaires problemes. El primer en acabar va ser nova-
ment el Ferran que va guanyar la seva partida amb solvència. Jo (després de fer un 
SuperHiperMegaUltra Gambit de Rei!) vaig guanyar fàcilment destrossant al jugador 
del Mollet B. 2-0.  
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El Torrents tenia una posició que a ell li agraden, tranquil·les, a punt per arribar al fi-
nalet de peons i poc a poc anar fent. La Llum semblava que també guanyava.  

El matx va acabar amb 3’05 a 0’5, però patint més del que esperàvem. La Llum va en-
taular amb el quart tauler del Mollet B per el famós cas de la Torre Loca, final de torres 
que són taules. El Torrents, que no va guanyar fàcil, va haver de suar una mica per ad-
judicar-se el punt.  
 
A la primera taula vam poder admirar com alguns dels jugadors vallesans jugaven Sú-
per variants com el Gambito Chocolate o el Gambito Chocolate Blanco. Ja eren campi-
ons, així que el resultat ja era intranscendent. El nostre B va perdre amb el Gerunda 
per 3-1, amb taules de Laura Ovejero contra Eduard Salagran i Albert Pita contra Ra-
sen Mediña.  
 
Vam assistir a l’entrega de premis tan sols tres 
jugadors dels cinc que érem a l’equip.  
 
L’Albert no hi era i pichichi Marc Torrents va ha-
ver de marxar a Barcelona ja que tenia molts 
exàmens i havia d’estudiar. El Ferran, la Llum i 
jo vam alçar la copa de tercers classificats de 
Catalunya.  
 
 
Vam acabar amb bon sabor de boca, però el sub-16 encara està per arribar, i ara amb 
les polèmiques partides de Kamikaze Jesús per posar-les a les cròniques!  
 

 
Víctor Collell (L’innominable) 

(Algunes de les 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, enquestes, entre 

d’altres! 

 
 

http://www.peonaipeo.blogspot.com.es/
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Acudits 
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1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 
3.Bb5 a6 4.Ba4 Nf6 5.0
–0 b5 6.Bb3 Bc5 7.c3 
d6  
L'obertura ha seguit un 
caire teòric, com és 
normal en aquest ni-
vells tan alts. Les ne-
gres han escollit la vari-
ant de l'arcàngel, que 
permet a les blanques 
reforçar el centre amb 
c3 i d4, mentre elles 

amb un b5 ràpid donen 
un espai a l'alfil per 
col·locar-se a b7 i exer-
cir pressió sobre el peó 
d'e4, que és la base del 
centre blanc. Ara, per 
finalitzar l'obertura, les 
blanques jugaran d4, 
desenvoluparan el ca-
vall de b1 i les negres 
s'enrocaran i situaran el 
seu alfil a la gran diago-
nal.  
 

8.d4 Bb6 9.Be3 0–0 
10.Nbd2 Bb7 11.Re1  
 La posició ja està plan-
tejada. La torre blanca 
s'ha col·locat a e1 per 
defensar el peó i el cen-
tre és relativament sò-
lid. Les següents juga-
des descobriran les in-
tencions dels dos bàn-
dols, que poden anar 
per dos camins: soste-
nir la pressió del centre 
per conservar una es-
tructura tancada, o 
obrir-lo per buscar l'ac-
ció directa de les peces.   
 
11...exd4  
I Caruana decideix obrir 
per poder aprofitar la 
força que contenen els 
seus alfils. 12.cxd4 
Nb4! 13.Qe2 c5 
 

Karjakin                            2780 

Caruana             2772    

 El cavall amenaçava 
saltar a d3, d'on en 
trauria un peó. La dama 
blanca acut a defensar 
a e2, però llavors les 
negres s'alliberen amb 
c5. Ara el cavall tornarà 
al seu lloc amb el peó 
ja avançat i les negres 
gaudiran de més espai. 
14.a3 Nc6 15.d5?! 
Aquest moviment és 
estratègicament dub-
tós. Karjakin tanca vo-
luntàriament el centre 
(no tenia cap pressa 
per fer-ho i, fins i tot,  
prendre a c5 era més 
sa, perquè les negres 
prenen de peó i les 
blanques centralitzen la 
darrera peça que no ju-
ga, a a1) i ofereix a les 
negres la opció de co-
ordinar les peces, men-
tre que les seves co-
mencen a estar restrin-
gides. 15...Ne7 16.h3 
Re8 17.Bc2 Ng6  

Gran Slam /Sao Paulo 
Gabriel Beaskoa 

Gran Slam 25/09/2012 
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Amb Te8, Caruana co-
mença a demostrar 
perquè d5 no era la mi-
llor jugada. Un cop el 
cavall ha canviat de 

flanc ha deixat lliure al 
mateix moment l'alfil 
de b7. Una clavada mo-
lesta plana sobre la da-
ma mal col·locada a e2; 
l'alfil de e3 no fa gran 

Peona i Peó 

cosa i no es pot moure 
per Cxd5 i, per acabar-
ho d'adobar el cavall de 
d2 i l'alfil de c2 es tro-
ben ara encadenats a la 
defensa del seu peó 
d'e4. Tot això ens ho 
mostrarà impecable-
ment l'Italià en les se-
güents jugades. 18.b3 
Ba5! 19.Rab1 Bc3 
20.Rec1 b4!!  

Aquesta jugada mereix 
dues exclamacions. És 
posicionalment perfec-
ta. Fixeu-vos com Caru-
ana ha copsat perfecta-
ment els matisos de la 

posició.  
 
Ha detectat les debili-
tats del blanc amb una 
precisió esfereïdora.  
 
El peó d'e4 és dèbil i, 
de retruc, totes les pe-
ces que el defensen s'hi 
troben irrevocablement 
lligades; no es poden 
moure i obstaculitzen la 
dama blanca i les tor-
res. I l'alfil d'e3? És una 
peça inútil, que s'asseu 
com esgotada moles-
tant el pas de la resta, 
que la increpen impo-
tents. Per contra, les 
peces del negre van 
trobant les seves case-
lles ideals. L'alfil de c3 
s'ha incrustat en una 
diagonal que anul·la el 
moviment de les torres 
blanques, els cavalls 
controlen el flanc de 
rei, i la dama té unes 
perspectives felices 
amb tantes caselles per 

a escollir.  
Però quin és exacta-
ment el mèrit de la dar-
rera jugada?  
 
Sabem que funciona 
com a punt de suport 
de l'alfil, però la se-
qüència Aa5, Ac3 i b4 
busca un altre objectiu 
que promourà una har-
monia perfecte de l'e-
xèrcit negre...   
 
21.a4 a5 22.Bd3 h6!  
 
En aquest moment, 
Karjakin deuria adonar-
se definitivament dels 
problemes que tenia. 
Aquest moviment de 
peó és una jugada útil, 
però d'espera. No no-
més controla la casella 
g5 i dona un espai na-
tural al rei, sinó que 
llença una pregunta 
terrorífica a les blan-
ques: "Ara què mou-
reu?"I, efectivament, 
les blanques no tenen 
moviments útils. Ara el 
mestre rus cometrà 
una imprecisió, però to-
tes les seves jugades ja 
estan destinades a ser-
ho.  
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23.Qd1? Ba6!  

Precisament per aques-
ta jugada, b4 tenia du-
es exclamacions.  
 
L'alfil de caselles blan-
ques es trasllada a una 
diagonal que esdevin-
drà mortífera, perquè 
tot i que el blanc ha 
aconseguit defensar e4 
i d5, ho ha fet de mane-
ra ortopèdica. El que fa 
a un gran jugador és la 
flexibilitat alhora de 
buscar plans, i enten-
dre amb profunditat les 
necessitats de cada po-
sició. El peó a b4 ha do-
nat un punt fort a l'alfil 
de c3 i ha descobert 
una nova diagonal que 
serà ocupada per un 
segon alfil. I és per la 
passivitat de les peces 
blanques que aquestes 
no podran sostenir la 
seva delicada posició 

als llocs de defensa.  
 
Fixem-nos que si ara el 
blanc canvia l'alfil, el 
peó d'e4 està penjant i 
Dc2 no funciona per la 
simple i decisiva manio-
bra Ta7-Tae7, amb què 
el peó d'e4 es fa inde-
fensable i la posició del 
blanc s'esmicola.  
 
24.Bc2 Ra7 La torre s'u-
neix a la festa. 25.Kh2 
Rae7 26.g4?  

 Karjakin debilita l'en-
roc, però per desespe-
ració. Ac2, Ra2 i g4 són 
jugades pròpies de qui 
no té jugades... 
 
26...Nxe4! 27.Nxe4 
Rxe4 28.Bxe4 Rxe4  
 
Sacrifici de qualitat que 
despulla les debilitats 
del blanc. Les diagonals 
dels alfils són merave-

lloses; la dama apunta 
a f6 per a incorporar-se 
a l'atac; i el cavall serà 
llavors dèbil i la dama 
blanca n'estarà lligada a 
la seva defensa. I qui-
nes torres té el 
blanc...?  
29.Qc2 Qe7 30.Rg1?!  

 Karjakin, desesperat, 
prova de dur les torres 
amb el rei, per muntar 
una fortalesa. Vol de-
fensar el cavall amb 
Tg3, per evitar Df6. pe-
rò ara ja és tard...  
 
30...Rxe3!!  
Segona entrega de qua-
litat! A vegades discu-
tim què són millors, si 
els alfils o els cavalls, i 
hi ha gent que diu que 
sempre prefereix els ca-
valls... Després d'a-
questa jugada, s'erigei-
xen dos monstres amb 
espases afilades que 
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sotmetran sota el seu 
poder tot el flanc de 
rei. El cavall controla 
l'escac d'un d'ells a e5, 
però li tremolen les ca-
mes i sent el pànic. Ara 
tot cau...  
31.fxe3 Qxe3 32.Rbf1 
Be2!  

L'elegància ha trobat el 
seu lloc a la casella e2.  
 
33.Qf5??  
Hem de comprendre 
que ara la precisió ja 
abandona al pobre rus, 
que sucumbeix a la ten-
sió. La dama se n'anirà 
a la deriva i, de lluny, 
veurà la caiguda del seu 
exèrcit. Es llença a un 
atac suïcida i inútil, pot-
ser per fer un últim es-
cac al rei enemic.  
 
33...Bd3 34.Qd7 Be5+  
 

Els dos alfils esclaten 
contra el pobre rei 
blanc. Tota defensa és 
ara desesperada. L'en-
roc ha quedat destros-
sat, les torres maldes-
tres estan tocades per 
tot arreu i el cavall aviat 
serà la única peça que, 
clavada, separarà el ne-
gre del mat. 35.Kh1 
[35.Nxe5 Qxe5+ 36.Kh1 
(36.Rg3 Qe2+ 37.Rg2 
Qxf1) 36.. .Qxd5+ 
37.Kh2 Qe5+ 38.Kh1 
Qe4+ 39.Kh2 Qe2+ 
40.Rg2 Qxf1] 35...Be4! 
Amb aquesta clavada 
l'únic que pot fer el 
blanc és un escac més i 
morir.  
 
36.Qe8+ Nf8  
 

 
 I les blanques es ren-
deixen.  
 

Si proven d'agonit-
zar,acabaran amb dues 
peces per torre, el rei 
totalment desemparat, 
i la dama recol·lectarà 
amb escacs tots els pe-
ons del seu flanc, com 
demostra la següent 
variant:  
 
37. Rg2 Bxf3 38. Rxf3 
Qxf3 39. Kg1 Qd1+ 40. 
Kf2 Bd4+ 41. Kg3 Qx-
c3+ etc... 
 
Finalment, la jugada 
37. Kg2 es troba amb 
dos mats molt bonics 
que juguen amb les cla-
vades: 
 
37. ...Qe2+ 38. Rf2 Bx-
f3++. i si 38. Kh1 
Qh2++.  
 

0–1 
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El consell del Mestre 

Frederic Corrigüelas 

CURSES DE PEONS 
 

En un consell anterior, vam veure que un final de peons es podia 

guanyar de 3 maneres: per la regla del quadrat, recolzant el peó 

passat amb el rei o coronant primer en una cursa de peons. Avui veurem el 3r cas, 

una cursa on el blanc s’imposa gràcies al coneixement del final de dama i rei contra 

peó i rei. 

 Partim de la següent posició: 

Juga el blanc, i sembla que són taules si 1.Rc4 Ra4 2.Rd4 
Ra3 i repeteixen jugades. 
 

Però hi ha una continuació per evitar la repetició: 1. Rc5! 
(oposició diagonal) Ra4 (si menja el peó ho veurem des-
prés) 2. Rc4 (oposició) Ra3 3.Rb5! ara el rei negre s’ha 
quedat sense espai, i només pot menjar el peó o jugar 

b3. Totes dues jugades porten al mateix resultat.  
 
3... Rxa2 4.Rxb4 Rb2 5.Rc4 Rc2 6.Rd4 Rd2 7.Re4 Re2 8.Rf5 Rf3 9.Rxg5 Rg3 10.Rh5 
Rxh3 11.g5 Rg3 12.g6 h3 13.g7 h2 14.g8=D+ Rf2 
 

La cursa ha acabat en una posició de dama i rei contra peó i rei, amb peó de torre, 

que molts sabeu que són taules. 
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Però...  

Són taules si el rei està lluny, aquí el reu blanc està a prop. 

Com sabem si el rei està a prop o lluny?  

En el cas del peó de torre, les caselles on ha d’estar el rei 

per poder guanyar són aquestes que queden dintre de la 

frontera vermella: 

A la posició que queda, el rei està dins la frontera, per 
tant, es guanya. Com?  
primer, apropant la dama: 
 
15.Da2+ Rg1 16.Db1+ Rg2 17.Dc2+ Rg1 18.Dd1+ Rg2 
19.De2+ Rg1 
 

Ara que ja tenim la dama el més a prop possible, portem 
el rei per fer-li mat. 
 
20.Rg4! h1=D 21.Rg3 i el mat és imparable. 
 
Tot i que el negre ha aconseguit coronar, no té prou espai 
com per aconseguir que la dama faci un escac que allunyi 

el rei blanc. Els únics escacs que té entreguen la dama i do-
nen la victòria a les blanques. 
 
Com hem vist, les curses de peons requereixen algunes ve-
gades de coneixements de finals de dama contra peó a 7ª. 
Ja sabem que si el peó és de cavall o central, es guanya 
sempre, i si és de torre o d’alfil, són taules si el rei està 
lluny. En aquest exemplar hem vist les caselles on ha 

d’estar el rei per guanyar contra peó de torre.  Quines deuen ser les de peó d’alfil? 
Us animo a buscar-les! A la propera edició les direm. 
Fins la propera! 
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Palabrapedia 

…Cuando hay dinero para construir una nueva vida, todo es más llevadero, 
pero lo habitual es que la justicia deje a uno de los miembros de la pare-
ja lampando. Por desgracia, la ley tiene que corregir la mezquindad de la 
gente. Lo deseable sería que cuando dos personas dejan de quererse tuvieran 
todavía capacidad para ser generosas… 

Artcile extret de 365palabras.blogspot.com.es 

1. Afectar la boca con una sensación de ardor o picor. 
2. Tener ansiedad por el logro de algo. 

 

Del latín lampas, -ădis, y este del griego λαμπάς: "antorcha". 

 

Lampar proviene originariamente del término griego para designar una an-
torcha, que no es otra cosa que una fuente portátil de fuego usada para ilu-
minar...una etimología muy reveladora para un verbo que precisamente sig-
nifica picar o arder algo mucho en la boca. 
 
...Ciertos alimentos picantes como la ñora, guindilla, páprika… pueden, sin lu-
gar a dudas, hacer que nuestra boca se irrite y producir una sensación de 
quemazón o calor excesivo... por no hablar de los temibles chiles mejicanos o 
el inquietante wasabi japonés... 
 
Por otra parte, en su segunda acepción, y continuando con el símil de la an-
torcha... lampar es también equivalente a "estar ansioso", y es que, cuando 
estamos ansiosos, cuando deseamos algo con vehemencia, tal vez todos pa-
recemos antorchas encendidas…  
 
Para terminar, transcribimos un fragmento de un artículo de Elvira Lin-
do (1962, escritora española) publicado en EL PAÍS.com El inocente y el chulo 
 

http://365palabras.blogspot.com/2008/07/ora.html
http://365palabras.blogspot.com/2010/06/paprika.html
http://365palabras.blogspot.com/2010/07/vehemencia.html
http://www.elpais.com/articulo/opinion/inocente/chulo/elpepusocdgm/20100627elpdmgpan_2/Tes
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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 2 3 

4 

Les solucions als diagrames anteriors: 
 
1) Re3 
2) Qxd6 
3) Qe3 
4) Kf5 
5) Bc1 
6) Qh8 
 

5 6 

Les blanques guanyen en tots els 
diagrames, en el 3 i el 6 fan mat en 
3 jugades:  
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 

Em trec el barret 
davant la passió i 
dedicació que hi 
p o s e n  e l s 
co l · l a b ora d ors ! 
Mes rere mes hi ha 
més i més pàgines! 
Haureu de comen-
çar a cobrar! 
 

Anònim 
 
 

La gràcia dels escacs, 
no és aprendre’n a 
jugar, ni guanyar 
partides ni res d’aix-
ò, la gràcia dels es-
cacs és que són una 
eina increïble per 
aprendre a pensar, 
ser i conviure. 
 

Anònim 

S’apropen les dates 
i encara no sabem 
si Peona i Peó orga-
nitzarà l’Obert de 
Nadal, no son pocs 
escaquistes que es-
tan interessats i no 
reben una resposta 
positiva. Fou el mi-
llor torneig de l’any, 
espero que es repe-
teixi! 
 

Anònim 
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Història 

Joan Regidor 

“Home vs Màquina” 
 

Per aquells aficionats a la ciència ficció, ben conegudes 
seran les histories de robots domèstics que acabaven 

per prendre el control sobre la raça humana i diverses histories relacionades amb la 
intel·ligència artificial. Be...parlant amb coneixement de causa us puc ben dir que la 
intel·ligència artificial no es més que una emulació de la intel·ligència humana, una 
mera imitació. Es pot suplantar la intel·ligència humana amb un robot? No, però sem-
pre por emular-se amb certa solvència. 
 
Avui en dia tenim molt software dedicat als escacs(Fritz, Rybka, etc). Programes disse-
nyats per resoldre problemes amb la major brevetat possible. En tenim de tots tipus i 
son relativament assequibles. La historia no ha estat sempre així. Durant mig segle, hi 
ha hagut una sèrie de programadors I enginyers informàtics tractant de resoldre el 
trencaclosques per crear un robot, un ordinador que sigui capaç d'emular la in-
tel·ligència humana. El terreny que van escollir, potser per la facilitat de la interfície, 
fou el del escacs. 
 
No va ser fins al 1996 quan un projecte anomenat “Deep Blue” ,amb el GM espanyol 
Miguel Illescas com a part del equip de programadors, va proposar-se l’increïble repte 
de guanyar al campió del mon d'escacs, en un matx a 6 rondes. L’actual campió del 
mon, Garry Kasparov va decidir participar encantat en aquest “experiment”, que va 
celebrar-se el  10 de Febrer de 1996 a Nova York. 
 
Kasparov va destrossar la màquina...que tan sols va poder guanyar-li una partida del 
matx. Clarament faltava molta feina i hores de dedicació per millorar la potencia de 
càlcul del software. 
La resposta no va trigar gaire. Al 1997 IBM va tornar a intentar-ho amb un dels matxs 
que, tot i no ser contra un humà, ha estat dels mes polèmics de la historia. Kasparov, 
com no, va estar encantat de participar en el matx un altra vegada. 
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El de 3 de Maig de 1997, va jugar-se la primera partida amb una aclaparant victòria 
del actual campió del mon.  
 
La humiliació de IBM era realment profunda. Havien parlat públicament de les seves 
millores en la potencia en el càlcul de variants, en el llibre d'obertures que hi havien 
inclòs, etc. El que no van tindre en compte era que Gary Kasparov també havia fet els 
deures. No estava jugant escacs òptim, però si escacs òptim per guanyar a la compu-
tadora. La seva estratègia consistia en fer sacrificis tàctics i posicionals  que la màqui-
na no contemplava, donat que com he dit al principi de la crònica un ordinador no es 
capaç d'entendre el joc posicional.  
 
El kit de la qüestió arriba a la segona partida i una de les mes polèmiques a la historia 
dels escacs. En un punt de la partida, amb una posició força igualada, Gary Kasparov 
sacrifica un peó per guanyar avantatge posicional com havia estat fent en les partides 
anteriors. Per sorpresa del GM, Deep Blue no tan sols no captura el peó...sinó que a 
sobre fa una jugada creativa, que donarà la victòria a molt llarg termini.  
Un ordinador no es capaç de tanta capacitat d'abstracció. Kasparov va queixar-se de 
frau per part d'IBM, mentre que el gegant informàtic es negava a admetreu. 
 
 La prova de foc va ser quan Kasparov va demanar que li ensenyessin el registre del 
terminal de la màquina, on queden registrades totes les operacions que la maquina 
ha estat fent al llarg de la partida. Kasparov volia saber si hi havia hagut ajuda externa 
per part d'algun GM dels que havien participat en el projecte. IBM va negar-se rotun-
dament a mostrar-lo, la qual cosa indueix a pensar que es probable que es produís 
aquest frau. 
 
En un món globalitzat com el d'avui 
dia, no es gens d'estranyar que IBM 
volgués popularitzar el software que 
fou capaç de guanyar al campió del 
mon. La resta del matx, Kasparov va 
deixar de jugar amb intensitat, aquella 
derrota va destrossar-lo anímicament.  
Finalment una maquina havia aconse-
guit vençer al campió del mon d'es-
cacs...però sense estar exempt d’una 
gran polèmica. 
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Josué Expósito 

Teoria de Ràpides 

The King's fall trick! 
 
Hola de nou a tots, avui us porto un truc que potser no servirà a 
molta gent perquè no hi han gaires jugadors que facin 2.Cc3 i 
3.Ab5 contra la siciliana, i a més s'ha de donar el cas que vosaltres matei-
xos tingueu aquesta variant de la siciliana amb 2...Cc6 al vostre repertori, 
però és tan bona, i m'ha donat tant bons resultats que no he pogut evitar 
fer un petit estudi de les variants que es poden donar si decidim jugar-la.  
 
La nostra finalitat es arribar al últim diagrama del estudi principalment pe-
rò per si això no fos possible, vegem una mica per sobre el que pot passar:   
 
The King's fall trick! 

1.e4 c5 2.Nc3 Nc6 3.Bb5 Nd4 4.Bc4  
 
[El blanc pot retirar el seu alfil també a la co-
lumna de torre, però ens dona la possibilitat 
d'un truc molt interessant 4.Ba4 Qa5!! i si 
5.Nf3 b5!!  

les següents jugades del blanc son les millors que pot 
fer, i encara i així queda perdut 6.Nxd4 (6.Bb3 Nxf3+ 
7.Qxf3 c4) 6...cxd4 7.Nxb5 Qxa4 8.Nc7+ Kd8 9.Nxa8 Bb7 
10.d3 (enrocar es pitjor 10.0–0?! Bxe4 perquè primer 
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i amb dos alfils per la 
torre el negre s'ha 
d'imposar a la llarga;  
 
També ens poden do-
nar directament la pa-
rella d'alfils 4.Nf3 Nxb5 
5.Nxb5 en aquest cas 
s'ha de saber que la mi-
llor estructura de peons 
pel negre, és jugar amb 
d6 controlant el e5. 
5...d6 i després farem 
fora el cavall amb a6 i 
enrocarem]  
 
Continuem amb la vari-
ant principal 
 
4….e6 5.Nf3  

[Poden treure el cavall 
per e2 en comptes de 
f3, però realment no és 
molt diferent i podem 
intentar transposar a la 
variant principal 5.Nge2 
Nf6 6.d3 d5]  
 
5...Nf6  

6.d3  
 
[6.0–0 segurament 
aquesta sigui la millor 
opció pel blanc 6...a6 
7.d3 (no ens ha de fer 
por: 7.e5 però em de 
recordar que la jugada 
que iguala aquí és 
7...d5 8.exf6 dxc4 
9.fxg7 Bxg7 10.d3 cxd3 
11.Qxd3 Bd7  

les negres amb la pare-
lla d'alfils potser estan 
una mica millor) 7...b5 
8.Ab3 Ab7 amb una po-
sició còmode]  
 
6...d5 7.exd5  
 
[7.Bb3  és una opció 
més tranquil·la que no 
ens deixa fer la nostra 
trampa, però que no 
ens dona gaires proble-
mes, per exemple: Nx-
b3 8.axb3 dxe4 9.dxe4 
Qxd1+ 10.Kxd1 i estem 
en un final una mica 
millor amb la parella 
d'alfils, però podríem 
jugar d'altres formes si 
volguéssim mantenir 
les dames...]  
 
7...exd5 8.Nxd4  

matem el peó central i 
després ens encarrega-
rem del cavall) 
10...Bxa8  



60 

Peona i Peó 

9.Kf1 (9.Ne2? deixa una estructura horrible 9...Nxf3+ 10.gxf3 Bh3) 9...Nxb3 
10.axb3 d4 i el negre està millor]  
 
8...cxd4 9.Bb5+ Ke7!!  

[8.Bb3  última opció per a no perdre directament, però el blanc es queda sen-
se enroc Qe7+  

la jugada clau que fa 
que el blanc es quedi 
totalment perdut, una 
jugada digna de tres ex-
clamacions  
 
10.0–0  
 
[Si 10.Ne2 Qa5+ guanya 
peça]  
 
10...dxc3 guanyant  
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