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Benvolguts lectors, 

 

Aquesta temporada ha estat espectacular i històrica. Mai Peona i Peó havia pujat a 
Divisió d’Honor, la màxima categoria dels escacs catalans. El capità de l’equip A del 
club, Guillem Subirachs, ens ha redactat un escrit amb les seves vivències de la   
temporada, i el gran esperit d’equip que hi hagut durant tota la competició. 
 
També veurem un redactat meu on destaco que el gran èxit d’aquesta temporada  
(que no només ha estat l’ascens de l’A, també el del C i que cap filial ha baixat) ha    
estat un gran treball de tot el club, és a dir, de tots vosaltres. Sense vosaltres el club 
no seria on és ara. 
 
Per tant, des de l’editorial del Butlletí només puc dir una cosa: Gràcies. Tots i cada un 
de vosaltres esteu contribuint cada dia a fer un pas endavant pel club, ja sigueu  
Mestres Catalans, 2000, 1700 o simplement pares i mares que acompanyeu el vostre 
fill torneig rere torneig. Tothom és responsable d’aquesta gran temporada i les    
moltes més que vindran! 
 
 
 
 
 
Salutacions cordials. 
 
 
Frederic Corrigüelas Armillas 

 
 
 

 

 

Peona i Peó 

Editorial 
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Rabiosa Actualitat del club 

PER  EQUIPS   CATALUNYA  2013:    ANÀLISI   EQUIP  PER   EQUIP 

EQUIP  A :   PRIMERA   DIVISIÓ    GRUP   2 
 

L’equip A de Peona i Peó ha finalitzat      

segon del grup 2 de Primera Divisió        

Catalana aconseguint així un històric       

ascens a la Divisió d’Honor. Tot un somni 

fet realitat, qui ho hagués dit l’any 1994 

quan es va fundar el club que el primer 

equip aconseguiria algun dia pujar a la 

màxima categoria. 

 

Resultats ronda a ronda: 
 
RONDA  1 
Tarragona    5’5   -   Peona i Peó  4’5. 
 
La primera ronda tocava un dels equips favorits, es va donar una bona imatge i el 
matx va ser lluitat fins al final. Derrota mínima però l’equip demostrava que no lluita-
ria per les places de descens, sino que podia aspirar a mantenir places intermitges 
durant tot el torneig. 
 
RONDA  2 
Peona i Peó 5’5    -   Catalònia   4’5. 
 
Després de caure per la mínima la setmana anterior ara va anar molt bé una victòria 

per la mínima molt treballada davant un perillós equip. Semblava que seria una tem-

porada de consolidació a la categoria, l’equip anava agafant moral poc a poc. 

Enric Garcia 
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RONDA  3 
Tres Peons  5’5    -    Peona i Peó   4’5 
 
Un altre derrota mínima contra l’altre favorit. Aquest matx es va escapar per molt 
poc. La sensació de sortir del local de Gràcia amb possibilitats de victòria, va resultar 
també positiu per l’equip per afrontar les rondes properes. 
 

RONDA   4 
Terrassa 4’5     -    Peona i Peó  5’5 
 
Victòria mínima molt important contra un altre aspirant a l’ascens que jugàvem. Va 
ser molt complicat aquest matx. L’entitat del rival feia que alguns comencessin a 
pensar que es podia aspirar almenys a intentar buscar la plaça de promoció. 
 

RONDA   5 
Peona i Peó  7’5      -     Gran Penya 2’5. 
 
Després de 4 matxs complicats i igualats ens tocava el Gran Penya, provisionalment 

l’últim classificat; l’equip estava en bon moment i preparat per una victòria més clara 

i que ens enviava ja a la part de dalt del grup. 

 
RONDA    6 
Sant Martí 3’5   -   Peona i Peó  6’5 
 
L’equip demostrava que lluitaria per les places d’ascens o promoció. Victòria impor-
tant contra un sòlid equip que estava lluitant fins al moment per sortir dels llocs de 
darrera. Era un matx amb alguns coneguts o amics entre les dues parts. 
 
 
RONDA   7 
Peona i Peó  6’5    -   SANT   BOI    3’5 
 
Un altre matx per consolidar-se entre els primers. El somni de la Divisió d’Honor 

semblava possible. El Sant Boi era un dels equips revelació del grup, estava fent tam-

bé un bon campionat. Victòria finalment i a preparar el desplaçament a Girona. 
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Rabiosa Actualitat del club 

RONDA    8 
Gerunda   4’5     -       Peona i Peó   5’5 
 
Complicat desplaçament a Girona. L’equip del Gerunda era fort, però havia perdut va-
ris matxs per la mínima i necessitava punts per pujar posicions. L’enfrontament va ser 
molt igualat i semblava que sortiríem perdedors, però un parell de partides es van gi-
rar i finalment victòria ajustada per la mínima. La Divisió d’Honor estava molt a prop. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
RONDA    9 
Peona i Peó      6    -    Catalunya 4 
 
Jugàvem contra segurament l’equip revelació del grup i que tenia també opcions de 

plaça de promoció d’ascens o inclús pujar directament. Amb la victòria per 6 a 4    

certificàvem l’ascens històric a Divisió d’Honor, una gran fita. Gran èxit conjunt de tot 

el club, integrants de l’equip i socis. Un equip A molt jove i prometedor i una escola 

d’escacs molt activa. També destacables les normes de MC aconseguides pel Ferran 

Cervelló i el Jose González. Enhorabona a tothom! 

Enric Garcia 
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EQUIP    B. SEGONA   DIVISIÓ. 
 
Aquest equip ha aconseguit la permanència a Segona Divisió Catalana; quedant sisè 

classificat en el seu grup amb 4 punts. Ha estat la temporada de la consolidació      

d’aquest equip a Segona Divisió Catalana. La major part de la lliga ha mantingut     

estable la seva posició a meitat de taula. En determinats moments han pujat           

jugadors a l’equip A quan ho ha necessitat o han baixat al C també en determinats 

matxos. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EQUIP   C   PRIMERA  PROVINCIAL   GRUP     1 
 
Aquest equip ha aconseguit un important ascens a la categoria Preferent quedant  

líder del seu grup. Els principals rivals han estat el Pineda i el Canet que han quedat a 

mig punt, i també el Cerdanyola Mataró i el Ateneu Colon B han posat les coses      

difícils. Ha estat un equip compenetrat i on els seus integrants han jugat               

pràcticament la totalitat de les partides. 
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EQUIP   D.   PRIMERA   PROVINCIAL. 
 
Aquest equip ha aconseguit la permanència en aquesta categoria difícil. Era un grup 
amb un parell d’equips molt durs com són el Barcelonès Sud i el Jake B; després altres 
equips on l’equip D els hi podia plantar cara. Al final ha fet una gran temporada que-
dant tercer de grup amb 6 punts aconseguits. Varis jugadors joves han participat en 
aquest equip, realitzant unes interessants rotacions. 
 

EQUIP   E.   PRIMERA    PROVINCIAL. 
 
Aquest equip “E” ha aconseguit una molt meritòria permanència en una categoria 
complicada. L’equip primer classificat del grup ha estat l’Ateneu Hortenc. L’equip E de 
Peona després d’algunes derrotes van aconseguir unes victòries importants contra 
Torrenegra i Foment C, finalment s’aconseguia salvar pels ajustos de les places pro-
vincials a les categories catalanes. Ha estat un equip que mai s’ha rendit, i ha confiat 
en la permanència en tot moment. 
 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIP    F. SEGONA   PROVINCIAL 
 
Un altre equip que aconseguia salvar una categoria amb força mèrit. Ha quedat vuitè 

del seu grup on guanyava l’Ateneu Colon D. Important la victòria que aconseguien 

contra Sabadell E. També es confiava sempre que s’aconseguiria l’objectiu marcat. 
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EQUIP   G.  TERCERA  PROVICIAL.  
 
Notable torneig d’aquest equip a la categoria de Tercera quedant 7è del seu grup. Sent 
el primer equip d’aquesta categoria del club l’objectiu no era anar més enllà, ja tenim 
suficients equips en categories de més amunt. La Lira D és l’equip que puja d’aquest 
grup de Tercera Provincial. 
 

EQUIP    A    DE   PROMOCIÓ 
 
Fort equip del grup de Promoció que ha aconseguit el seu objectiu de classificar-se per 
la Final Four d’aquesta categoria. 3er del seu grup de Preferent Promoció. Li desitgem 
molta sort en aquesta competició. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EQUIP  B   DE   PROMOCIÓ 
 
Aquest equip ha realitzat un digne torneig en el seu grup de Promoció quedant 3er i 

classificant-se per jugar un play off per pujar al grup de Preferent. 
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El club està vivint una temporada històrica. Com molt bé diu el Frederic, si observem 

en conjunt el per equips és molt indicatiu que faci anys que no baixa cap dels equips 

del club i que tots anem pujant progressivament. La feina ben feta de molta gent, i 

sobretot la implicació de tot el professorat, està fent que el nivell general de tothom 

no pari de créixer. Aquest any, al fet que cap dels equips hagi baixat li hem de sumar 

els ascensos de l’equip A i de l’equip C. Globalment ha estat un èxit increïble que  

també es deu a l’esforç que fan alguns en organitzar el torneig, en muntar les sales, 

en preparar els equips, en estar pendents de tot. Abans de res m’agradaria donar les 

gràcies a tots ells. Quan arribem diumenge al matí a jugar potser no ens n’adonem 

però aconseguir que tot estigui preparat requereix d’una feina prèvia immensa. Dit 

això, m’agradaria explicar-vos la meva visió sobre la temporada de l’equip A i sobre 

l’equip en sí. Qui som? Com pot ser que haguem aconseguit pujar a la màxima         

categoria dels escacs catalans?  

Campionat de Catalunya per equips 2013 

Divisió d’Honor??!! 

Guillem Subirachs 
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La temporada de l’A començava amb el record del matx a Olot que ens va donar la   

permanència de forma agònica un any abans. Amb aquest precedent i veient que per 

elo devíem ser el vuitè o novè equip dels deu que conformaven el grup II de Primera 

Divisió no crec que a ningú li passés pel cap res més que intentar salvar de nou la cate-

goria. Algú podria dir que simplement hem pujat perquè hem fet més punts que els ri-

vals. I sí, les actes ho demostren, tindria tota la raó. Però, en la mesura del possible, 

deixem una mica de banda els resultats. Els punts individuals i d’equip són la             

conseqüència de molts factors. En un per equips tots els detalls compten i més en un 

grup tant complicat i igualat, en què 5 dels nostres 9 matxs han acabat 5,5 a 4,5.  

 

El factor més evident és la composició de l’equip. En aquest sentit el canvi més impor-

tant ha estat la incorporació de l’Ana. Tenir una jugadora del seu nivell al primer tauler 

ens ha donat un grau de tranquil·litat i confiança fonamental en una categoria on tots 

els primers taulers són d’un nivell altíssim i s’ha de lluitar cada punt.  Pel què fa a la res-

ta de l’equip, i sense entrar ara en més detalls, molts de nosaltres juguem força parti-

des durant l’any i això ens manté més o menys en forma. I això en un per equips, en 

què hi ha molts jugadors “ocasionals”, pot marcar la diferència.  

 

Tanmateix, més important que els noms ha estat l’equip en sí. Com pot ser que jugar 

escacs pugui ser en equip si en el fons és la suma dels punts obtinguts en X partides? 

La suma d’individualitats és un equip? Amb els anys hem après que no, que és            

necessari quelcom més.  Hem après que és vital tenir controlades totes les partides, sa-

ber qui té una posició complicada, qui està encarant bé la partida, qui ha d’aguantar la 

posició o qui ha de forçar-la. I per poder controlar tot plegat també és vital conèixer a 

tot el grup. En aquest aspecte crec que ens ha ajudat tenir un grup més o menys esta-

ble des de fa anys i conèixer-nos tots a la perfecció. Sabem qui acostuma a tenir proble-

mes amb les obertures, qui juga més tranquil, qui es queda sense temps, qui pot patir 

en posicions tancades, etc. Aconseguir veure les partides des de l’òptica de qui les juga 

és tan important com complicat alhora d’aconseguir controlar un matx. En aquest punt 

tots hi col•laborem a la nostra manera però la figura del delegat és clau. El Francesc  té 

tot el què ha de tenir un delegat. Ens coneix a tots a la perfecció i, tot i que no em gua-

nya cap ràpida!, té un nivell més que suficient per poder valorar totes les nostres posi-

cions mentre ell resol amb solvència la seva. I si un dia no es veu capaç el Frederic tam-

bé exerceix de delegat a la perfecció. I tots amb la col·laboració apassionada i inesgota-

ble del Marc Capellades, el “delegat adjunt”.   
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Queda clar doncs que també en escacs els concepte d’equip és important. I no només 

en les partides en sí. Quan algú acaba la seva partida està pendent d’ajudar en el què 

sigui, de controlar la resta de partides,  d’anar a buscar aigua o cafè, d’actualitzar els 

resultats i sobretot de donar ànims o tranquil·litzar a qui encara juga. Però com         

s’aconsegueix crear aquest equip?  

 

Per una banda, l’estabilitat del grup és fonamental. Continuo mantenint, i si el          

resultat hagués estat un altre també ho faria, que la millor manera que té el club de 

seguir progressant és que cada temporada es formin equips el més estables possible. 

Com pot ser que un equip que comença amb 1 de 3 acabi amb 7 de 9? Doncs perquè 

tot i perdre dues rondes, estar tan a prop de guanyar a un equip tan potent com el 

Tres Peons ens va fer adonar que érem capaços de guanyar a qualsevol equip. Però a 

més, tinc la sensació que no s’hagués aconseguit amb la política que fins l’any passat 

seguia el club. Sóc de la opinió que prefixar objectius a cada equip i anar movent els 

jugadors per aconseguir-los tots va ser molt encertat els primers anys però ara ja ens 

limitava a tots plegats. Amb 1 de 3 què haguéssim fet sabent que jugàvem contra el 

potentíssim equip del Terrassa? Haguéssim “reforçat” als altres equips del club      

perquè aquell no era el nostre matx, no el necessitàvem per aconseguir la               

permanència. I difícilment haguéssim guanyat. Què hagués passat quan ens vam    

posar amb 3 de 5? Que la permanència ja estava aconseguida i haguéssim tornat a 

“reforçar” els altres equips del club. I si poso reforçar entre parèntesis és perquè crec 

que hagués estat perjudicial per nosaltres però també per la resta d’equips del club.  

La majoria de nosaltres fa anys que juguem junts i això ha fet que  s’hagin creat      

vincles més enllà dels purament escaquístics. En el fons, el concepte d’equip i de grup 

es torna abstracte i té poc sentit si aquests vincles no existeixen entre els seus mem-

bres. En aquest sentit, cada  temporada intentem passar com a mínim un cap de    

setmana junts (Banyoles, Olot, Reus, Girona) i crec que ajuda molt.  

 

Vaig sentir molts comentaris que dubtaven de l’expedició que vam organitzar a        

Girona “es juguen pujar a DH i no s’ho prenen seriosament, no dormiran,                 

s’emborratxaran”. Res d’això, anar-hi el dia abans és la nostra manera de passar-ho 

bé, de fer grup i d’estalviar-nos llargs desplaçaments just abans de la partida. Creiem 

que és la millor manera de preparar les partides. 
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I el més important,  ens ho passem bé jugant. Pissarres amb noms surrealistes que   

serveixen per fer broma, crear un ambient distès (i controlat el matx!), correus amb      

descripcions increïblement divertides de l’equip, alineacions amb fotos de llibres,      

bromes durant les partides, bon ambient amb l’equip rival, etc. Tots aquests detalls 

potser no influeixen directament en el resultat final però donen sentit a tot plegat. No 

falta qui diu que no ens prenem seriosament els torneigs. Però repeteixo, crec que no 

hi ha millor manera d’afrontar tot plegat que creant un bon ambient. Matinar un      

diumenge al matí quan podria ser l’únic dia sense despertador és una bogeria. I això 

encara fa més important afrontar-ho amb il·lusió i sabent que vas a passar-ho bé. Sí, 

hem pujat a Divisió d’Honor, és un èxit increïble. Però encara és més important que el 

dia abans del matx contra el Gerunda molts ens el passéssim plorant de riure mentre 

passejàvem per Girona, que cada any tinguem ganes de repetir, que vulguem fer una 

celebració i així seguir veient-nos. Els resultats són importants, ens agrada competir, 

però encara ens agrada més gaudir de l’equip i del club. I crec que ho aconseguim i això 

es tradueix en resultats. 
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I per acabar, permeteu-me un comentari personal de cadascú: 
 
Ana: Ronda 3, Tres Peons – Peona i Peó. Al tauler 
1, Jonathan Cruz – Ana Matnadze. 5-3 en contra al 
marcador i les dues partides en joc amb posicions 
més que complicades. L’Ana té un final inferior i 
aconsegueix trobar una línia de taules. Tot i això, 
el segueix forçant, corrent el risc de perdre, per in-
tentar que l’equip aconsegueixi igualar el          
marcador. Crec que veure com una campiona del 
món que és la segona partida que juga amb nosal-
tres lluita d’aquella manera per l’equip ens va fer 
convèncer que si volíem podíem aconseguir    
qualsevol cosa. No només han estat tots els punts 
que ha fet i l’espectacular nivell que ha demostrat, 
sinó que ha estat un exemple per tots. 
 
 
Marc Capellades: portava anys jugant de primer tauler en una 
divisió on s’ha demostrat que és dificilíssima i sempre          
aconseguint molts bons resultats. Aquest any a aquests grans 
resultats  ha afegit la impagable funció de tenir el matx        
controlat en tot moment. No se li escapa res, està més pendent 
de  l’equip que de la seva partida i la seva ajuda al delegat ha 
estat essencial. Tot equip hauria de tenir un jugador com el 
Marc d’aquest any.  
 
 
 
Francesc: la primera temporada en molts anys que 
juga totes les partides! És casualitat que sigui 
aquesta la que pugem a DH? A sobre de jugar a un 
gran nivell i de crear el gran ambient del grup ha 
fet de delegat a la majoria de rondes. Quantes    
vegades he sentit aquest any la frase “Fes taules!”? 
Amb matxos tant ajustats com els que hem tingut 
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Jose: Mestre Català. Que des de la ronda 4 tingués assumit que 
faria la norma de MC indica el seu nivell de joc i confiança. Que 
era un jugador boníssim ho sabíem tots. El què alguns no sabíem 
és que a sobre és un gran cronista, un gran company de sobretau-
les i espero que ben aviat... de festes! Fa anys que és al club però 
és el seu primer any a l’equip i tots el considerem ja una peça 
clau. Sembla que hi hagi estat tota la vida. Només puc felicitar-lo 
per la norma i agrair-li tot el què ens ha donat. 
 
 
Albert: 18 anyets i ja és dels veterans de l’equip! Va fer el 
primer punt de la nostra història a segona divisió, a prime-
ra...Seguiu la sèrie que segur que l’encertareu. Alguna co-
sa especial té que fa que sempre tots confiem en ell, en 
les seves partides, en el seu sacrifici i visió d’equip. És ca-
paç de fer partides espectaculars (recordeu que va gua-
nyar el premi de bellesa de l’any passat) i de fer-ne de més 
sòlides i sacrificades pel bé de l’equip. Crec que ningú en-
tén aquest equip sense ell. Fa anys va demostrar que era el futur del club. Ara, és el 
present com a jugador i sobretot com a persona. 
 
Ferran: menja a part. Campió d’Espanya, sabia que era 
molt bo. Però tant? La primera temporada que juga a 
primera i la categoria ja se li quedava petita. I no només 
és el joc, és la tranquil·litat i la humilitat que desprèn. 
Jugar el seu costat és un plaer, gaudeixes i aprens com 
jugar i afrontar tot el que envolta una partida. Si         
segueix així la norma de MC serà un detall sense        
importància al seu currículum. El present i el futur de 
l’equip. Felicitats per la norma! 
 
 
Guillem: no seré jo qui em descrigui! Això sí, m’ha encantat 
ser GS7 aquest any. 
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Juan David: ha tornat el Juan David que tots coneixem. 
Després de 5 anys a l’equip i temporades espectaculars no 
només els seus punts són importants. Aquesta temporada 
però n’ha fet molts i decisius i li ha sumat l’alegria que 
transmet cada dia. Vallenatos, dibuixos de tot tipus,     
acudits, el què sigui. Tot suma i tot el què fa és vital per 
l’equip. 
 
Marc López: és insubstituïble. Escaquísticament té quelcom 
que encara després de tants anys no sé descriure. Les seva 
visió pròpia del joc fa que sigui imprevisible, desconcertant i 
genial a la vegada. Aquest any ha demostrat estar a un nivell 
altíssim guanyant amb certa tranquil·litat les 5 últimes         
partides que ha jugat. És vital per tot matx tenir algú que des 
del principi quedi millor, un punt en què comptes i que et 
permet jugar sense forçar les posicions. Aquest any el Marc 
ens ha donat això. I molt més. Porta també molts anys a l’e-
quip i és un dels grans culpables de l’ambient distès, divertit i 
alhora “professional” que ens envolta. 
 
Frederic: és un tot terreny. Fa tot el què l’equip i el club 
necessiten. De delegat durant les partides, de coordina-
dor i mestre durant la setmana, jugant a un nivell         
altíssim cada diumenge, cedint el seu lloc si creu que és 
el millor per l’equip. El què sigui i sempre pensant en el 
bé de tots. Feia uns quants anys que no jugava a l’A i la 
seva tornada ens ha aportat moltíssim. Amb punts vitals 
i amb la passió que només ell sap posar en tot el què fa. 
 
Laura: un dels pilars de l’equip. No només perquè els 
seus resultats sempre són  espectaculars, que ho han   
estat de nou!, sinó perquè sap jugar perfectament per    
l’equip. No ha fet de delegada però sempre té tot el 
matx controlat. Si ho necessitem juga tranquil•la i        
espera la oportunitat, si el matx es complica, força      
posicions. I a tot això, li suma el bon ambient que crea. 
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Carles: aquest any només ha jugat una partida amb nosaltres i tot i fer-ho a un molt 
bon nivell no va aconseguir endur-se el punt. Però això és el de menys. Veient les      
baixes que teníem va oferir-se a anar fins a Tarragona a la primera ronda. Fer un       
desplaçament llarg, contra un rival complicadíssim i amb un 
equip en què sabia que aquest any seria complicat jugar.    
L’any passat el va jugar tot amb nosaltres i va ser un dels  
puntals de l’equip. Aquest any ha jugat la majoria de partides 
al B però saber que hi ha una persona del seu nivell             
escaquístic i humà que en qualsevol moment està disposada 
a ajudar-nos no té preu. 
 
Óscar: aquest any no ha jugat cap partida amb         
nosaltres. Ha jugat al B i ha fet un torneig boníssim. De 
totes maneres res hagués estat possible si l’Óscar no 
hagués jugat amb nosaltres els últims anys. Al seu nivell 
de joc i visió d’equip (la norma segur que aviat es     
convertirà en títol) hi sumava l’alegria que ens        
transmetia a cada desplaçament. Segur que ben aviat 
tornarà a     l’equip. 
 
Jordi: número 1 històric del club i jugador clau per        
entendre què és Peona i Peó i l’equip A. Com l’Óscar 
aquest any ha jugat totes les partides al B però si segueix 
a aquest nivell els últims taulers de l’A ho tenim més que 
complicat per mantenir la nostra cadira. La seva            
participació va ser vital per pujar l’equip fins a primera i 
aconseguir mantenir-lo. El seu retorn a l’equip serà una 
gran notícia per tots nosaltres. 
 
Aquesta és la meva visió de tot el què ha envoltat l’equip A aquesta temporada. Per as-
solir un èxit tan complicat com el de pujar a Divisió d’Honor s’ha d’aconseguir combinar 
en la justa mesura un grapat de factors i afegir-hi un polsim de sort. I a tot plegat li hem 
de sumar tota aquella gent que ens ha donat ànims totes les rondes i que sabem que si 
no haguéssim aconseguit guanyar la última ronda també ens hagués donat el seu su-
port. Però ho vam aconseguir, estem a Divisió d’Honor... i tenim una celebració pen-
dent! 
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Ningú s’ho podia imaginar abans de començar, però l’èxit d’aquesta campanya ha    

estat absolut: dos ascensos i cap descens. L’ascens més celebrat, el de l’equip A a     

Divisió d’Honor! 

 

Un èxit que ha estat el fruit del treball col·lectiu, de tots els jugadors i col·laboradors 

del club. Aquí comentaré alguns aspectes d’aquest gran èxit per al club, complemen-

tant l’escrit anterior del Guillem. 

 

Aquesta ha estat la 7a temporada que gestiono el per equips. El 2007 va ser el primer 

cop que em vaig trobar amb tota la moguda de convocar, fer trucades, plantejar      

alineacions... En aquella època (fa només 6 anys) el club estava a la categoria         

Preferent (categoria a la que ha ascendit aquets any el C). 

 

Un dels problemes que plantejava el Guillem en el seu escrit, i li dono tota la raó, és 

que els equips no eren fixes. Ningú tenia esperit d’equip, ja que un dia jugaves al B, 

un altre al D, i un dia de sobte a l’A. Però això no era per gust. No era perquè s’anava 

fent ballar a la gent per assolir l’objectiu d’altres equips. Era, simplement, que la gent 

no estava involucrada en la competició. Molts jugaven simplement perquè se’ls hi  

deia, i molts acceptaven sempre i quan no juguessin fora, i això provocava que la gent 

més implicada pagués els plats trencats i juguessin la majoria de rondes fora de casa. 

Campionat de Catalunya per equips 2013 

Peona i Peó culmina una temporada històrica 

Frederic Corrigüelas 
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Un altre problema és que es feien masses equips, i això provocava situacions com la de 
la famosa foto del l’Informe Nostradamus (un text en broma on es va criticar això): 
 

 

 

 

 

 

Durant aquests 6 anys, s’ha intentat arribar a la situació ideal d’aquest any, on els 

equips tenien una base de jugadors fixes i només es fan canvis en situacions molt    

puntuals. 

Per exemple, aquest any el C s’ha reforçat moltíssim en els dos matxos clau per           

l’ascens: contra el Pineda i l’Ateneu Colon B. En els altres es podria haver reforçat, però 

no hi havia cap motiu. Per què s’hauria d’haver afluixat l’A o el B? Només perquè el C 

tingués un equip més fort? Això només ha passat, com he comentat, a les rondes clau, 

en el B va afluixar contra el Montmeló, però va guanyar igualment amb el debut dels  

canterans Carlos Martínez i Daniela Velasco. 

Parlant de canterans, és un altre factor que fa 6 anys no abundava tant en número.    

Fixem-nos-hi: qui jugava a l’A? Ferran Cervelló, sots-16, al C Marc Torrents i Jesús        

Ligero, sots-16; Xavier Povill i Carlos Martínez, sots-14; al D Daniela Velasco, Llum     

Cardó i Adrià Pérez, sots-14; a l’E Víctor Collell, sots-16; a l’F Jordi Lladós, Albert Pita, 

Jaume Lladós, Ariadna Bada, Arnau Antic... Sí, és cert que sempre hem estat un club de 

cantera, però aquest any n’hem tingut jugant el per equips més que mai. 

He esmentat a Ferran Cervelló, jugador sots-16 que ha jugat a l’A totes les rondes. On 

era fa 6 anys? Feia judo, no sabia jugar a escacs... Va ser fa 5 anys que es va apuntar a 

l’extraescolar de l’Escola del Mar. Se’l va fer debutar a l’escolar, se’l va animar a jugar 

els campionats de Catalunya, el d’Espanya, a participar al per equips... Tota aquesta  

trajectòria ha acabat formant un gran jugador pel club.  
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“Sóc del D” 

Típica frase de jugador de per equips. Aquesta frase és aplicable a qualsevol lletra. 

Sóc de l’A, sóc del B, sóc del C, etc… Els jugadors agafen una estima especial a l’equip 

on juguen i això, com comentava i Guillem i hi estic d’acord, dóna una motivació i un 

compromís amb l’equip que és la clau de tots els èxits, però pot esdevenir un perill, si 

no es controla, i és el que vull aclarir en aquest escrit. Aquesta identificació amb 

l’equip on es juga moltes vegades provoca que els jugadors no vulguin canviar 

d’equip. Quan l’E tenia problemes per mantenir categoria, alguns jugadors em deien 

“sóc del C”, “sóc del D” i costava molt fer-los veure que “no ets del C, ni del D, ets de 

Peona i Peó”. Aquesta és la frase que hem de tenir al cap: “Sóc de Peona i Peó”. En 

tot cas, si la majoria o totes les partides es juguen al C, “habitualment jugo al C”. Però 

mai oblidar que el per equips és una competició del club, no representem una lletra, 

representem a tot el club. 

Fa uns anys, els equips eren totalment heterogenis, cada setmana cadascú jugava on 

se li deia. La gent tenia molt clar que jugava pel club, però faltava l’esperit d’equip. 

Combinar les dues coses és difícil, però aquest any s’ha aconseguit fregant la           

perfecció. Posaré els dos exemples més destacats: 

 

Compenetració B-C 

El B i el C tenien uns equips fixes al començar la temporada, però el C ha tingut baixes 

durant la campanya. El Gotes, per exemple, va faltar les rondes 2 i 3. També ha tingut 

dos matxos importantíssims a final de temporada, on s’hi jugava l’ascens. Els jugadors 

del B que tenien número per jugar al C hi han anat jugant quan el club necessitava 

que ho fessin, i les rondes clau es va posar tota l’artilleria, deixant un B més fluix per-

què la permanència d’aquest ja estava assegurada. Si els jugadors que normalment 

jugaven al B s’haguessin negat a jugar al·legant “jo sóc del B”, l’ascens del C no hauria 

estat possible. 



21 

Peona i Peó 

Compenetració D-E 

Un altre dels exemples que han estat claus aquesta temporada. El D va salvar-se molt 

ràpid. L’any passat va patir molt, però aquest any no parava de guanyar matxos. Amb la 

permanència assegurada i l’ascens impossible, calia pensar si algun jugador del D podia 

reforçar l’E, j que estaven fregant el descens. “Sóc del D”, deien alguns, l’esperit d’equip 

està clar, i és bo, però al final veien que “sóc de Peona i Peó”, i si un filial pateix i el    

podem ajudar, l’ajudem. 

 

Èxit col·lectiu 

És per això que l’èxit d’aquest any ha estat col·lectiu. Ningú ha actuat segons individua-

lismes, tothom ha contribuït al club. He esmentat dues compenetracions, però n’hi ha 

hagut més. El B i l’A s’han ajudat també, jo he jugat al B les últimes rondes per reforçar 

el primer tauler, l’F ha rebut reforços en jornades concretes perquè el descens estava a 

prop. Tothom ha jugat on millor anava pels interessos del club,  s’ha arribat a un equili-

bri entre l’esperit d’equip que comenta el Guillem i l’esperit de club que he explicat. 

Com sempre diuen, els extrems són dolents, saber arribar a l’equilibri és el que ens fa 

triomfar. 
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Peona i Peó aconsegueix grans èxits individuals i per equips 

Gran actuació de Peona i Peó a Vila-seca. El club ha portat 21 jugadors i tots han fet 

un gran paper. Cal destacar el gran torneig que ha realitzat Nicolás Jiménez, que ha 

quedat 3r classificat sots-8. Laura Povill ha quedat la 2a millor nena sots-10, i        

Daniela Velasco i Llum Cardó han aconseguit un doblet històric, 1a i 2a noies sots-14 

de tota Catalunya. En l’apartat per equips, el club ha aconseguit la 3a posició en la  

Copa Promoció (sots-10 i sots-12) i també la 3a plaça en el Trofeu Jordi Puig (sots-14 

i sots-16).  

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Peona i Peó recollint el premi de la Copa Promoció                         Nicolás Jiménez, 3r classificat s-8 

 

Fem un repàs categoria per categoria: 

Sots-8 

En aquesta categoria portàvem 4jugadors: Nicolás Jiménez, Ramon Martínez, Bernat 

Pou i Alexander de Blois. El torneig es jugava a 7 rondes, i el Nico ha aconseguit 6 

punts. Només va perdre una partida, contra Arnau Castillo, del Vila Olímpica. 

Campionat de Catalunya per edats 2013 



23 

Peona i Peó 

Sots-10 

Natasha de Blois, Laura Povill i Jan Insa són els participants que ha portat el club a 

sots-10. La Natasha va començar amb uns implacables 3 de 3, però un parell 

d’ensopegades la van allunyar del podi. La competició ja va ser a 9 rondes des de   

sots-10 fins a sots-18. D’aquestes 9, la Laura Povill va aconseguir 6 punts. Igual que 

l’any passat va haver de conformar-se sent la 2a millor nena,  ja que la forta jugadora 

del club d’escacs Sant Boi, Joana Ros, va tornar a quedar per sobre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

                    Laura Povill, forta jugadora sots-10           Anàlisi de partides. Grans i petits van fer un bon entrenament 

   

Sots-12 

Jordi Lladós, Daniel Codina i Eloi Aballanet van representar el club en aquesta catego-

ria. Extraordinari torneig del Dani. Va anar líder diverses rondes, però una competició 

com aquesta és molt exigent, i dues derrotes seguides el van fer despertar del dolç 

somni de ser campió de Catalunya. El Jordi va anar sempre una mica per darrera     

degut a unes taules a la primera ronda. Tot i això, mai va perdre la cara la competició i 

va aconseguir quedar 8è.  
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Sots-14 

La categoria on hem mogut més gent. Una fornada molt important per a Peona i Peó, 

ja que comptem amb molts jugadors de gran nivell. Al campionat han participat      

Xavier Povill, Carlos Martínez, Jaume Lladós, Albert Pita, Adrià Pérez, Daniela Velasco, 

Llum Cardó i Laura Ovejero. Només una paraula pot descriure la seva actuació:        

excel·lent. Tots han estat a les posicions de dalt. Si bé a les darreres rondes alguns 

han punxat, l’actuació de tothom ha estat a l’alçada del que s’espera d’ells. Jugadors 

com Guillem Salagran i Guillem Porta han patit el gran estat de forma dels nostres   

jugadors, i no els han pogut guanyar. Cal destacar el gran torneig d’Albert Pita, que va 

jugar a la taula 1 l’última ronda i tenia taules. També destaquem el doblet femení de 

Daniela Velasco i Llum Cardó com a millors noies del campionat. Peona i Peó sempre 

ha destacat per la qualitat de les noies que formava, però feia molts anys que no es 

veia un doblet femení. Ja van aconseguir-lo a Barcelona, però allà és més habitual,  

recordem el “poker” de campiones de fa dos anys, on les quadre nenes del club 

(Daniela, Llum, Ariadna, Laura) van quedar empatades en 1a posició. El pròxim       

objectiu ha de ser fer el doblet a Espanya, o el triplet a Catalunya. 

 

    Daniela Velasco           Llum Cardó 
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Sots-16 

Com ja sabeu, un escrit del butlletí del club que apareix sense firmar se suposa que el 

fa l’editorial, o sigui, jo, el Frederic. Només volia que quedés constància que he estat 

testimoni en primera persona de com s’ha desenvolupat aquesta competició en 

aquesta categoria, i que si algú mira la classificació i veu que els jugadors del club han 

quedat mal classificats s’equivoca. Ferran Cervelló, Marc Torrents i Víctor Collell han 

estat els jugadors del club que ens han representat. La seva actuació ha estat brillant. 

Com he comentat, he estat testimoni de les partides. La majoria jugades a un nivell 

altíssim. Però altíssim era el nivell d’aquesta competició, la gent no es deixava        

guanyar així com així. És una de les competicions sots-16 més fortes que he vist en els 

últims anys. Aquests tres jugadors són cadets de primer any, i l’entrenament que han 

pogut experimentar en un torneig d’aquestes característiques supera tot el que un 

entrenador pugui desitjar. Guanyar una partida en aquest torneig ha estat                

extremadament difícil, sempre eren dels últims en acabar. He estat encantat             

d’esperar-los cada ronda, perquè la lluita que han mostrat en cada partida per         

intentar aconseguir el punt sencer m’ha despertat la passió i ganes de voler guanyar 

una partida. S’ha acabat el Frederic que sempre fa taules? Malauradament, per mi 

deixar de fer taules és com per alguns deixar de fumar...  

 

 

 

 

 

 

 

 

         

           

                     Entrenament d’escacs, competició i una estona d’esbarjo. Tothom s’ho ha passat molt bé! 
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Entrevista a Daniela Velasco 

Víctor Collell 

 
El nostre jove jugador Víctor Collell porta un blog de Peona i Peó que molts ja deveu 

conèixer. L’adreça és www.peonaipeo.blogspot.com. Ha anat fent durant diversos  

mesos entrevistes a diversa gent del club, i encara en continua fent. Avui publicarem 

la que va fer a la jove promesa del club Daniela Velasco. 

 

 

 

1.- ¿Tens algun objectiu a nivell escaquístic? 

Sí, poder arribar a la Olimpíada amb la selecció 

Espanyola. 

 

 

 

2.-¿Com et vas introduir en el món dels escacs? 

Va ser quan tenia cinc anys quan vaig veure al meu pare jugar a escacs a l’ordinador. El 

meu pare és un aficionat. Va ser llavors quan em vaig interessar. Vaig començar direc-

tament a Peona I Peó, sense anar a cap a escola a diferència dels altres nens. Vaig co-

mençar jugant el Garcia Ilundain i vaig quedar segona femenina sub-8. Després vaig 

jugar als escolars individuals i per equips. 

 

 

3.- ¿Tens pensat tenir un paper important en el món dels escacs? 

Si puc arribar a ser titulada com WGM estaria molt bé. Espero tenir un ELO de 2400 

llargs, és el meu gran objectiu. 

http://www.peonaipeo.blogspot.com
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4.-¿Practiques moltes hores d’escacs al dia? ¿Quantes? 

Per les extraescolars que tinc no puc entrenar massa. En el temps lliure sí. Quatre 

hores a la setmana sense comptar la del dimecres, que és quan vaig a entrenar amb 

el club. 

 

5.-¿Quines aficions tens a part dels escacs? 

Estic fent música, toco la guitarra. Aquest estiu faré un curset de bateria. També m 

’agrada el futbol però no el practico a fora. Al pati de vegades hi jugo i se’m dóna  

força bé. 

 

6.-Ja per acabar, ¿ens sabries descriure el teu estil de joc? 

Encara no el tinc molt definit, però m’agraden les posicions semi-tancades. Practico 

el mur de pedra amb blanques i la francesa amb negres.  
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El consell del Mestre 

Frederic Corrigüelas 

LA POSICIÓ PHILIDOR 

 

 
Estic fart, però fart FART, que la gent perdi finals de torres que s'entaulen amb la    

coneguda posició Philidor. 

Ningú, repeteixo, NINGÚ hauria de perdre mai un final Philidor. No es pot perdre 

mai. Com pot ser possible que algú perdi un Philidor? 

Anem a pams, un final Philidor és el següent: 

1) El rei del bàndol defensor se situa a 
la columna del peó enemic. 
 
2) La torre talla el rei per la fila per    
impedir que el rei avanci i ajudi a la tor-
re a fer-nos mat. 
 
Un cop tenim això, ja tenim muntada la 
posició Philidor. 
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La gent només pensa en "torre a tercera" quan parlem de la posició Philidor, i és fals, 

ja que pots tallar el rei perfectament a 4a: 

El que és de vital importància és tallar 
el rei rival, que no passi! 
 
També és molt important tenir el nos-

tre rei actiu, per això, si la torre blan-

ca marxés, el nostre rei s'ha d'activar: 

 1. Tg1, per exemple, Rc6.  Això obliga 

a la torre blanca a tornar: 2. Tg6+ Rc7 

i tornem a estar com abans.  

Ara el blanc no pot guanyar, ja que si 
2. Rb5 Tb1+ i no té cap lloc on ama-
gar-se per evitar els escacs. veieu 
que és molt important que el rei   
negre estigui actiu?  
 
Si el rei negre hagués estat una fila 
més a baix, el blanc podria refugiar-
se a la casella c6.  

Llavors, com es perd una posició Philidor? Badant. Permetent que el rei rival passi. 

Per exemple, en aquesta posició, si el blanc juga 1. c5 amenaça Rb5, i això no ho    

podem tolerar, ja que el rei negre haurà aconseguit passar. Què fem quan el peó fa 

de cortina? Torre a baix! 1. ... Tg1, en aquest cas, per fer escac tota l'estona: 
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L'altre dia vaig veure com un jugador perdia un final Philidor. Era aquesta posició: 

Error, això és que no entèn la posició Philidor. Com entaular això? Fàcil: 1. ... Th3. 

La torre ha de tenir espai per fer escacs. 2. Tg7+ Rc8. I ara com progressa, el 

blanc? Si 3. Rb5 Th6 i ja tenim muntada la posició Philidor. Si el blanc juga 2. Rb5 

sense fer l'escac de torre previ, fem Tb3+ i el rei blanc només pot amagar-se a c5, 

repetint la posició inicial. 

 
Com va perdre? Va jugar 1. ...Tc3?! imprecisa, ja que permet al rei blanc            
progressar, però encara no perd. 2. Tg7+ Rc8 3. Rb5 Tb3?! una altra imprecisió, ja 
que això només ajuda el rei a progressar, però encara no perd! 4. Rc6 Rd8?? ara sí 
que perd, havia de fer Rb8 i se salva, perquè el rei ha d'anar pel costat curt, i la 
torre fer escacs pel costat llarg, un altre tema que tractarem en futurs consells. 
 
En resum, la posició Philidor es basa en evitar que progressi el rei rival. Quan fa la 
cortina amb el peó, llavors la torre fa els escacs per baix perquè el nostre rei evita 
que el rei rival progressi. Molta gent es pensa que la posició Philidor és posar la 
torre a 3a i ja està, i així les perd, per fer les coses mecànicament i sense saber per 
què. 
 
Per cert, jo també vaig perdre una posició Philidor... 

Clar, tanta història amb "torre a 3a", que el 

jugador no va entendre que podia arribar a 

una posició Philidor. va pensar que ja era 

tard, perquè el rei ja havia progressat, i la 

torre blanca dominava la 3a fila. 
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La partida del Rabinovich 
 
Un dels meus secrets més ben guardats. El famós final que vaig arribar a La Pobla de 
Lillet l’any 2010. El meu rival era un rus 1700 i escaig FIDE, que va fer una molt bona 
partida, lluitant fins el final, però semblava que només aconseguiria taules, perquè 
vam arribar a aquest final: 

 
 

 
 

Jo respiro alleujat veient que aconsegueixo arribar a un final Philidor... 
 
Però... aquí em començo a fer un embolic. Em sonava allò de “torre a 3a”, però la 
torre enemiga estava a 3a! Així que vaig pensar “em posaré a 4a i em posaré a 3a 
quan la seva torre marxi” i la partida va continuar així: 3.¦b8 ¢g4 4.¦b4. 

 
Veient que em corona irremediablement, abandono, però amb cara de no entendre 
què ha fallat en el meu intent de fer la posició Philidor... Que no us passi mai, eh? 
 
Fins la propera, amics! 

Aquí  vaig jugar  1.h4, jugada que obliga al canvi de   
peons. El negre va resignar-se i va  jugar  ¢h5. La     
partida va continuar amb 2.hxg5 ¢xg5.  

 

Òbviamentl, jo ja tenia taules fàcilment... 

Frederic, ¿que no veus que si poses la torre aquí... no 
talles el rei!!!?  Només havia de fer escacs i ja estava! 
Però clar, no havia llegit el Consell del Mestre en 
aquella època... Millor dit, no l’havia escrit. 
 
¦a2+ 5.¢f1 ¢g3 6.¦b8 ¦a1+ 7.¢e2 f3+ 8.¢d2 

f2  
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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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El Racó del Final 

Posició: 1 - Rei davant del peó I 

 

Aquesta posició són taules, a diferencia de 
una posició similar (amb altra peó) i on es 
produiria la posició de Lucena 
 

 1.¦h7+  1...¢c8! 2.¦g7 ¦b1=  

 

Si 1.¦g8 ¦c2= 

Adrià de Blois 

FINAL DE TORRES: peó de torre  

Aquest mes, repassarem els finals de Torre i peó (de torre) vs Torre. El peó de 
torre, en comparació amb els altres peons, es un peó que pot ser més dèbil. 
Per: 

a) No dona protecció al rei davant els Escacs laterals 
b) El Rei atacant pot quedar atrapat fàcilment davant del seu propi peó, 

no permetent la coronació del propi peó. 

Si 1...¢c6?? 2.¢b8!  

2...¦b1+  

3.¢c8 ¦a1 4.¦h6+ ¢c5  

5.¢b7 ¦b1+ 6.¢c7 ¦a1  

7.¦h5+ ¢d4 8.¢b6 ¦b1+  

9.¦b5 ¦a1 10.¦a5 ¦b1+  

11.¢a6+- 
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Posició 2: Rei davant del peó II 
 

Per a guanyar aquesta posició, el rei defensor 
ha d'estar tallat del seu peó per al menys 4   
columnes. Aquesta posició és guanyadora.  
 

1.¦c1 ¢e7 2.¦c8 ¢d6! 3.¦b8 ¦a2 4.¢b7 

¦b2+ 5.¢c8!  
 

 

3.¦b8 ¦a2 4.¢b7 ¦b2+ 5.¢a6 ¦a2+ 6.¢b6 

¦b2+ 7.¢c5+-  
Si 2...¢d7?! 

Si 5.¢a6?! ¦a2+ 6.¢b6 ¦b2+ 7.¢a5 ¦a2+ 8.¢b6 el blanc ha de tornar a la     
variant principal com a únic cami per a la victòria. 

5...¦c2+ 6.¢d8 ¦h2 [6...¦g2?! 7.¢e8 ¢e6 8.¢f8+-] 7.¦b6+!!  

[7.¢e8?? ¦h8+ 8.¢f7 ¦h7+!=]  

 

7...¢c5 8.¦c6+! ¢b5 [8...¢xc6?? 9.a8£+ 9...¢c5 

10.£c8+ ¢d4 11.£g4+ ¢d5 12.£f5+ ¢c6 13.£e6+ 

¢b7 14.£c8+ ¢a7 15.£c7++-; 8...¢d5?! 9.¦a6 

¦h8+ 10.¢c7 ¦h7+ 11.¢b6!+-]  

 

9.¦c8 ¦h8+ 10.¢c7 ¦h7+ 11.¢b8 ¢b6 12.a8£+-  
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Posició 3: Torre davant del peó I 

1...¢g7! Es l´'única jugada que 
permet fer taules. El rei negre ha 
de mantenir-se a les caselles g7 
o h7 si vol fer taules.  
 

1...¢e7?? 2.¦h8 ¦xa7 3.¦h7+ 

 

 2.¢f3 ¢h7 3.¢e4 ¢g7 4.¢d5 ¢

h7 5.¢c6 ¢g7 6.¢b6  Ara el 
blanc amenaça alliberar la torre. 

6...¦b1+! 7.¢a6 ¦a1+ 8.¢b5 ¢h7 

El blanc no pot progressar.  
 

Hem vist la posició 3 que eren  
taules, ara sembla la mateixa    
però el blanc te un peó extra a f5 
e intentarà que sigui un factor  
crític per a la victòria... 
 

1.f6+! ¢f7  

 

[1...¢xf6 2.¦f8+ ¢e7 3.a8£+-; 

1...¢h7 2.f7+-]  

 

2.¦h8+- Totes les variants gua-
nyen. El peó extra de f5 fa impos-
sible la defensa de les negres. 

Posició: 4: Torre davant del peó II 



37 

Peona i Peó 

El peó no  ha avançat fins a setena i permet 
un recurs important d'atac intentant amagar 
el rei darrera el peó i treure la torre d'octava 
amb l'ajuda del rei. El sistema defensiu es 
conec "només" des de 1924 com la posició 
de Vancura i es poden aconseguir taules. 

1...¦f1+!  

 

[1...¢h7 una defensa "passiva" porta a la  
derrota.. 2.¢e4 ¢g7 3.¢d5 ¢h7 4.¢c5 ¢g7 

5.¢b6 ¢h7 6.¢a7 ¦b1 7.¦b8 ¦d1 8.¢b7 

¦b1+ 9.¢a8 ¦a1 10.¦b6 ¦c1 11.a7 ¦e1       

12. ¢b7 ¦e7+ 13.¢a6 ¦e8 14.¦c6 ¢g7    

15.¢b7+- ] 

 

2.¢e4 ¦f6!!  

 
Única jugada que iguala la partida. la 
torre defensora es preparar per a     
donar escacs laterals. 
 

3.¢d5 ¦b6  

4.¢c5 ¦f6  

5.¢b5 ¦f5+  

6.¢b6 ¦f6+  

7.¢a7 ¦f7+  

8.¢b8 ¦f8+  

9.¢b7 ¦f7+=  

 

Posició: 5: Torre davant del peó III 
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La proposta d’en Jofre 

 
Entrem a la recta final d’aquesta emocionant Lliga Catalana, 
alguns equips tenen les seves últimes oportunitats per sen-
tenciar les seves situacions. L’equilibri es manté i la passió 
creix. 
Peona i Peó, a part de voler que el seu primer equip puji a 
la categoria reina, també vol monopolitzar en aquest cam-
pionat de Catalunya per Equips. 
Ara posem fil a l’agulla en els nostres equips: 

Peona i Peó A 

Ronda 7 
 
Després de derrotar el Sant Martí (6,5 a 3,5), 
el primer equip aconsegueix completar el   
podi del segon grup de Primera Divisió junta-
ment amb els Tres Peons i Catalunya. Ara més 
que mai el primer equip de Peona i Peó no ha 
de baixar la guàrdia i menys contra el Sant 
Boi, que serà el rival d’aquesta setena ronda. 
El Sant Boi és un equip que l’any anterior va 
aconseguir una plaça a Primera Divisió gràcies 
al Play-Off. Al principi d’aquest campionat era 
un equip discret però ara s’ha convertit en un 
dels 7 candidats a pujar a la categoria d’or. Els 
seus protagonistes són: La família Chalmeta. 
Però Peona i Peó és un club que mai es      
rendeix: 

1. Ana Matnadze 
2. Marc Capellades 
3. Francesc Serra 
4. Jose Anibal 
5. Albert Ezquerro 
6. Ferran Cervelló 
7. Guillem Subirachs 
8. Juan David 
9. Marc Lopez 
10. Laura Boulan 

Ronda 8 
 
Increïble victòria de l’A contra el Sant Boi. 
El primer equip està més que motivat per 
rematar la feina que queda i estalviar el 
Play-Off, per això cal pensar en el         
Gerunda, rival d’aquesta 8ª ronda. Un 
equip que lluita per la permanència    
juntament amb Sant Martí però no      
anirem sobrats, cal anar ronda a ronda. 
 

1. Ana Matnadze 
2. Marc Capellades 
3. Francesc Serra 
4. Jose Anibal 
5. Albert Ezquerro 
6. Ferran Cervelló 
7. Guillem Subirachs 
8. Juan David 
9. Marc Lopez 
10. Laura Boulan 

Jofre Custodio 
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Ronda 9 
 
Peona i Peó està a punt de tocar el cel, de sorpendre, de fer historia, de tancar una 
etapa de 3 anys a la categoria de plata. 
Abans d’explicar la meva opinió explicaré les possibilitats que té Peona i Peó per ar-

ribar el seu destí: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Ana Matnadze 
2. Marc Capellades 
3. Francesc Serra 
4. Jose Anibal 
5. Albert Ezquerro 
6. Ferran Cervelló 
7. Guillem Subirachs 
8. Marc Lopez 
9. Frederic Corrigüelas 
10. Laura Boulan 
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Peona i Peó B 

Ronda 7 
 
Ja que el B ha perdut totes les possibili-
tats de pujar, ha de pensar en no baixar a 
Preferent, per això cal triturar els Tres Pe-
ons B, un equip que està a la cua del 
grup, un equip que té com a jugadors  
importants: Jordi Corominas, Xavier  
Martinez Pla, Miguel Torrents i Carlos 
Vargas. 
El B vol posar fi aquesta situació i l’equip 
potent que ha de fer seria el següent: 
 

1. Frederic Corrigüelas 
2. Roger Cervelló 
3. Oscar Garcia 
4. Carles Moya 
5. Jordi Poblet 
6. Adrià de Blois 
7. Dani Garcia 
8. Pau Jover 
9. Enric Masferrer 
10. Torrents 

Ronda 8 
 
S’ha acabat, el B serà un equip de        
Segona Divisió a la Lliga Catalana 2014, 
havia de guanyar els Tres Peons B, per 
salvar-se i ho han fet de manera accep-
table. 
El Montmeló, és un equip que també 
lluita per la permanència i serà el rival 
d’aquesta 8ª ronda. 
 

1. Roger Cervelló 
2. Oscar Garcia 
3. Carles Moya 
4. Jordi Poblet 
5. De Blois 
6. Dani Garcia 
7. Pau Jover 
8. Masferrer 
9. Carlos Martinez 
10. Daniela Velasco 
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Ronda 9 
 
El segon equip finalitza la temporada 2013, fent un matx contra el Llinars, un dels 
rivals amics que té Peona i Peó. 
Allà hi ha jugadors com Laura Martin, Andrea Lafuente, Oriol Panadès i Gerard 
Ayats 
 

1. Frederic Corrigüelas 
2. Roger Cervelló 
3. Oscar Garcia 
4. Carles Moya 
5. Jordi Poblet 
6. Adrià de Blois 
7. Dani Garcia 
8. Pau Jover 
9. Masferrer 
10.Beaskoa 
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Peona i Peó C 

Ronda 7 
 
El C es col·loca segon del grup després 
de guanyar el Cerdanyola Mataró, ara  
toca pensar en el Pineda, un equip de 
que a part de lluitar per l’ascens a      
Preferent, també té com a primer tauler 
a Fernando Méndez Camarassa, el Mes-
tre Català que més ELO té. Per tant,  
molta atenció amb aquest equip que no 
està per tonteries. 
 

1. Carla Marín 
2. Albert Lopez 
3. Beaskoa 
4. Gotes 
5. Xavier Povill 
6. Ramon Povill 
7. Joan Rius 
8. Jesús Ligero 

Ronda 8 
 
El C cada vegada s’apropa més a l’ascens 
a Preferent després de guanyar per la 
mínima contra el Pineda. Si guanya a  
l’Ateneu Colon B, que és el rival directe 
per l’ascens, el C serà un equip de      
Preferent Barceloní a l’any 2014, a falta 
de la 9º ronda contra el Canet. 
 

1. Torrents 
2. Carla 
3. Albert López 
4. Gotes 
5. Ramon Povill 
6. Beaskoa 
7. Jesús Ligero 
8. Rius 
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Ronda 9 
 
Ho ha aconseguit, el C ja és un equip de Preferent de Barcelona per la 
temporada que ve. Ara per rematar en aquesta ronda 
 

1. Torrents 
2. Carla 
3. Joan Rius 
4. Jesús Ligero 
5. Joan Girona 
6. Carlos Martínez 
7. Daniela Velasco 
8. Albert Puntí 
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Peona i Peó D 

Ronda 7 
 
Aquesta setmana el D juga contra el 
Martorell B, a casa d’ells. El Martorell és 
un equip que lluita per la segona        
posició, perquè el Barcelonès Sud serà 
un equip de Preferent a la pròxima  
temporada. Per aquest motiu he aflui-
xat l’equip: 

 
1. Enric Garcia 
2. Oriol Paluzie 
3. Perico 
4. Campderros 
5. Pere 
6. Pablo Ji 
7. Roger Martin 
8. Eli Collell 

Ronda 8 
 
Contra el Cornellà aplicarem la mateixa 
estratègia respecte la ronda anterior. 
 

1. Carlos Martínez 
2. Daniela Velasco 
3. Ester Mañosas 
4. Laura Capellades 
5. Roger Martin 
6. Jordi Capellades 
7. Eli Collell 
8. Josep Saltor 
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Ronda 9 
 
Peona i Peó D, tanca la temporada 2013 amb un rival que està lluitant per la 2ª 
posició, el Jake B. 
 

1. Xavier Povill 
2. Ramon Povill 
3. Enric Garcia 
4. Oriol Paluzie 
5. Perico 
6. Laura Capellades 
7. Jordi Capellades 
8. Josep Saltor 
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Peona i Peó E 

Ronda 7 
 
L’E va de mal a pitjor. L’E no ha fet un 
equip com deu mana. Per això faig una 
barreja de les idees del Tete i la meva, 
que l’últim tauler sigui un 18XX, però 
amb molta qualitat. 
 
Aquí teniu l’equip: 
 

1. Lluc Sagristà 
2. Aina Delgado 
3. Cardó 
4. Jordi Lladós 
5. Adrià Perez 
6. Jaume Lladós 
7. Regidor 
8. Mario 

Ronda 8 
 

No hi ha manera, el capità Tete Cardó no 
baixa del burro. Si un equip està en situ-
ació de quiebra, és evident que hem de 
posar en marxa les millors maquines 
que tenim. (Això és sentit comú). 
 

1. Lluc Sagristà 
2. Aina Delgado 
3. Cardó 
4. Jordi Lladós 
5. Adrià Perez 
6. Jaume Lladós 
7. Regidor 
8. Mario 
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Ronda 9 
 
Últimissima oportunitat perquè l’E es quedi un any més a Primera Provincial. Ja 
que l’E ha guanyat contra el Torrenegra, ha de guanyar contra el Foment C i que el 
Cadena perdi contra l’Hortenc. 
Per això proposo per última vegada en aquesta temporada, un equip triturador. 
 

1. Lluc Sagristà 
2. Aina Delgado 
3. Cardó 
4. Jordi Lladós 
5. Adrià Pérez 
6. Jaume Lladós 
7. Regidor 
8. Mario 
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Peona i Peó F 

Ronda 7 
 
El primer que ha de fer l’F, per derrotar 
el líder del grup, l’Ateneu Colon D, és 
oblidar de l’amarga derrota contra el Di-
agonal Mar, després el que ha de fer és 
aplicar el sentit comú i després passar a 
l’acció. Aquest sentit comú, considero 
que és el següent equip: 
 

1. Campderròs 
2. Llum 
3. Ester 
4. Laura Capellades 
5. Jofre Custodio 
6. Joan Pagès 

Ronda 8 
 
El Sant Andreu D, és un equip que esta 
intentant pujar a Primera Provincial, pe-
rò el nostre F no posarà les coses facils a 
l’equip de Marta Castillo. Si guanya l’F, 
no només es salvarà del descens sinó 
també que el Sant Andreu D, ja podrà 
dir adéu a l’ascens a Primera Provincial. 
 

1. Campderròs 
2. Ester 
3. Laura Capellades 
4. Jofre Custodio 
5. Joan Pagès 
6. Paulino 

Ronda 9 
 
Al final no ha pogut ser, el Peona i Peó F no ha pogut guanyar al Sant Andreu D, 
però si ha obtingut mig punt que per motius de desempat es salva del calvari des-
cens. 
El Foment E, que precisament és l’equip que està a l’única posició de descens,    
intentarà trobar la victoria davant del nostre F. 

 
1. Pere Duran 
2. Ester 
3. Ariadna Bada 
4. Laura Ovejero 
5. Joan Pagès 
6. Paulino 
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Peona i Peó G 
 
Ronda 7 
 
El Catalunya E, a part de ser rival d’aquesta ronda, també és un equip candidat a 
pujar a Segona Provincial juntament amb la Lira D, Congrés D i Maragall B. Però el 
Peona i Peó G, li és igual pujar o no. 
 

1. Roger Martin 
2. Ariadna Bada 
3. Arnau Antich 
4. Arnau Salvador 
 

Ronda 8 
 
Aquesta setmana, el G descansarà, això dona avantatges a la resta de filials. 
 
Ronda 9 
 
Ja que el G ha fet una campanya excel·lent, el que ha de fer és dues coses: 
La primera pensar en un equip amb cantera que tingui ELO baix i segona ha de pen-
sar per la temporada vinent. 
 

1. Jofre Custodio 
2. Roger Martin 
3. Eli Collell 
4. Josep Lladós 
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Com vaig perdre això? 

Tots hem tingut partides guanyadíssimes que se’ns han escapat no  
sabem com... En aquesta secció veurem posicions que es vaig perdre 
quan les tenia totalment guanyades. Convidem a la gent que enviï, si 
vol, partides guanyades que va perdre, i comentar a què va ser degut. 
Avui veurem una derrota dolorosa del les negres. Tenia dos peons i va 
perdre, d’aquí va “La Maledicció dels 2 Peons”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
El negre té dos peons de més, la dama a la gran diagonal i el rei molt segur, un 
cop es refugiï a g7 ja no rebrà cap escac. 
 
Com va perdre això el negre? Ara ho veurem, i intentarem no cometre els     
mateixos errors. 

Frederic Corrigüelas 
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El primer error és desprotegir el rei: 
 
36.f6? 

 
Encara que sigui un final, la presència de les dames fa que no s’hagi de desprotegir el 
rei. Si està exposat, podem rebre un escac continu en qualsevol moment. La jugada la 
fa per canviar dames amb De5+, però el blanc ho evitarà i el peó no pot retrocedir! 
 
Quan tenim una posició així, hem de buscar el pla més senzill de guanyar. Senzill i que 
no impliqui debilitar la nostra posició Oi que tenim un peó passat i allunyat al flanc de 
dama? Doncs potenciem-lo. b5, b4... Que pugi! No debilitem res i tenim una manera 
fàcil de progressar. Que sigui el rival el que es trenqui les banyes buscant com evitar les 
nostres amenaces! 
 
37.£c8+ ¢g7 38.£c7+ ¢h6 39.£c1+ g5  

 

Ara es nota que el rei negre està molt exposat. Rep escacs pertot arreu. Tot això és 
conseqüència de debilitar el rei. 
 

40.£c8 £e5+ 41.g3 £e2+ 42.¢g1 £e3+ 43.¢g2 £xa3  

 

El negre ha aconseguit un 3r peó d’avantatge, però el problema no es tracta de tenir 
més o menys material, és un problema de rei. Com que el rei negre està en perill   
constant, la “distracció” de la dama negra per anar-se a menjar el peó d’a3 li dóna    
opcions al blanc de seguir buscant l’escac continu. 
 

44.£d8  

 

El blanc genera una amenaça molt més greu que un simple peó... 
 

b5??  

 

I el negre no ho veu… S’ha acabat tot... 
 

45.£xf6+ ¢h5 46.g4+ 1–0 
 

 Ja sabeu: el rei és la peça més valuosa del joc! No l’exposeu. Busqueu plans senzills 
per guanyar partides amb tant avantatge, només toca arriscar quan no hi ha més       
remei, però en posicions guanyadíssimes no, que després passa el que passa! 



52 

Peona i Peó 

Problemes 

Juguen Negres Juguen Negres 

Avui toca el meu resultat preferit: LES TAULES!! El bàndol que juga ha de fer taules amb la jugada o combinació de jugades   
correcta. Si no ho fa bé, perdrà la partida...  Sereu capaços de trobar la manera de fer taules? 

Juguen Blanques 

Juguen Negres Juguen Blanques 

Juguen Blanques 
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Test de Peona i Peó 

1. Dels que van anar a Vila-seca, qui d’aquests no va anar en tren? 
 
a) Frederic Corrigüelas  d) Albert Pita  
b) Víctor Colell     e) Xavier Cardó 
c) Llum Cardó    f) Ferran Cervelló 
 
 
2. Quin d’aquests delegats va ser el primer en arribar? 
 
a) Pep Melendres   d) Albert López   
b) Pere Duran     e) Enric Garcia 
c) Frederic Corrigüelas  f) Alexander Cuartas 
 
 
3. Quin jugador de Peona i Peó va arribar a portar 5 de 5? 
 
a) Daniel Codina    d) Ferran Cervelló    
b) Jaume Lladós     e) Natasha de Blois 
c) Nicolás Jiménez   f) Laura Povill 
 
 
4. Què va passar amb l’habitació de la Laura i la Daniela? 
 
a) No anava bé la clau    d) S’hi va colar un gat    
b) Es va trencar un llit    e) Es va inundar 
c) Va entrar un lladre    f) Es va incendiar 
 
 
5. A quin d’aquests jugadors no li va venir el rival una ronda??  
 
a) Albert Pita     d) Ferran Cervelló    
b) Jordi Lladós    e) Laura Ovejero 
c) Jaume Lladós    f) Marc Torrents 

Avui el test tracta de Vila-seca. Les preguntes fan referència a l’estada al Campionat de Catalunya per edats a Vila-seca. 
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6. Quin jugador va voler fer taules abans de la jugada 30, no li van deixar i va acabar       
guanyant la partida? 
 
a) Carlos Martínez    d) Ferran Cervelló   
b) Xavier Povill     e) Marc Torrents 
c) Albert Pita      f) Víctor Collell 
 
 
7. Qui va menjar més patates fregides durant l’estada a Vila-seca? 
 
a) Frederic Corrigüelas   d) Carlos Martínez    
b) FerranCervelló     e) Jaume Lladós 
c) Pere Duran     f) Jordi Lladós 
 
 
8. Quin jugador va ser el primer en guanyar a la 1a ronda de tota l’expedició de     
Peona i Peó? 
 
a) Jan Insa      d) Ramon Martínez    
b) Eloi Aballanet     e) Bernat Pou 
c) Nicolás Jiménez    f) Alexander de Blois 
 
 
9. Contra quants jugadors de Peona i Peó es va enfrontar el Carlos Martínez durant 
el campionat?  
 
a) 0        d) 3   
b) 1        e) 4 
c) 2        f) 5 
 
 
10. Quin era l’entreteniment preferit de la majoria dels nens quan tenien estones 
lliures? 
 
a) Veure la tele     d) Veure les partides de retransmissió    
b) Jugar a la PSP     e) Anar a la platja 
c) Jugar a futbol     f) Jugar al GTA San Andreas 
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Converteix-te en un geni de la tàctica 
A continuació, una secció per ser tàctics experts. Cada mes sortiran exercicis nous sobre temes tàctics típics. La dificultat anirà 
augmentant a cada butlletí. Si els aneu fent, quan acabi l’any sereu experts en tàctica. Les solucions sortiran al proper número. 

Juguen Negres Juguen Blanques 

Juguen Blanques Juguen Blanques 

Juguen Negres Juguen Blanques 
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Juguen Blanques Juguen Blanques 

Juguen Blanques Juguen Negres 

Juguen Blanques Juguen Blanques 



57 

Peona i Peó 

Solucionari 
Ansiosos per saber les respostes dels problemes, test i demés? Aquí teniu les solucions de les preguntes plantejades a l’anterior butlletí. 
Per fi s’acaba la intriga! 

Test Peona i Peó: 
 
1. f       2. b      3. d        4. d       5. d       6. e       7. c        8. d       9. f      10. a 
 
 
Problemes 
 
1) 1.¥h4+ 
 si 1. ... ¢h6 2.¥xf6++ 
 si 1. ... ¢g4 2.£f3++ 
 si 1. ... ¢f4 2.£f3+ ¢e5 3.¥g3+ ¤f4 4.£xf4++ 
 
2)    1. ... ¦xb2+ 2.¢a1 ¦xa2+ 
 si 3.¢b1 Cxc3++ 
 si 3.¢xa2 £e7+ 4.¢a3 £b2++ 
 
3) 1. ... ¤b1+ 
 si 2.¢d1 £d2++ 
 si 2.¢c1 £d2+ 3.¢xb1 ¥xc2+ 4.¢b2 £c3+ 5.¢a2 £b3+ 6.¢a1 £a3++ 
 si 2.¢e1 £d2+ 3.¢f1 £c1+ 4.¢e2 ¤1c3++ 
  
4)  1. ... ¦d8+ 
 si 2.¢xd8 £d6+ 3.¢e8 ¥c6+ 4.¢f7 £f6++ 
 si 2.¢e7 £d6+ 3.¢f7 £f6++ 
 
5) 1. ... ¤e4+ 2.¢e5 2.d6++ 
 
6)  1. ¤xc7+ 
 si 1. ... ¢e7 2.£f6++ 
 si 1. ... £xc7 2. £f6++ ¢d5 3.c4+ ¢xe4 (si 3. ... ¢d4 4.£f3 per fer després £e3) 
 4.£f3+ 5.¢d4 £e3++  
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Converteix-te en un geni de la tàctica 
 
 
1)  1.¦d8++- ¦xd8 [1...¢xd8 2.¤b7++-] 2.¥xc5+- 1–0 

 

 

2) 1...¤f2+–+ 2.¢g1 [2.¦xf2 ¦e1+ 3.¦f1 ¦xf1#] 2...¤xg4+–+ 0–1 

 

 

3)    1.£xe5+ fxe5 [1...dxe5 2.¥c5#] 2.¥g5# 1–0 

 

 

4)    1...£xf2+–+ 2.£xf2 [2.¢h1 £xf1#] 2...¦e1# 0–1 

 

 
5)    25.¤xc5+- £xc5 [25...¤xc5 26.£d8+ £e8 27.£xe8#] 26.£xd7+- 1–0 

 

 

6)    1...¦g5–+ 2.£xg5+ [2.hxg5 £xg4+–+] 2...¤xg5–+ 0–1 

 

 
7)    1.¤xf7++- ¢g8 [1...¦xf7 2.¦d8+ £e8 3.¦xe8+ ¦f8 4.¦xf8#] 2.¤xe5+- 1–0 

 

 

8)    1...¥f1++- 2.¢xf1 [2.¢f3 ¥xc4–+] 2...¤e3+–+ –+ 

 

 

9)    1...¤b4–+ 2.¦xc8 ¦xc8+ 3.¢d2 ¤xd5–+ –+ 

 

 
10)  25.¤f5+- ¢f8 [25...¥xb2 26.¤e7++-] 26.¥xf6 gxf6 27.¢g2+- 1–0 

 

 
11)  1...¦d5–+ 2.g5+ [2.£e6 ¦d2+ 3.¢f1 ¦b1+ 4.£e1 ¦xe1+–+] 2...¢h5 3.£xd5 ¤f4+

–+ 0–1 

 

 
12) 1.¥xh4+- ¦xf7 2.¥e7+ ¢g8 3.gxf7# 1–0 
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