Sant Boi 7,5 - Gerunda "A" 2,5
Escrit per Jordi Garcia
Diumenge, 08 de Març de 2009 20:12

Mal dia a Sant Boi

Avui certament no hem tingut el dia. Animats per la victòria davant el Reus la ronda passada
afrontàvem el match amb el Sant Boi amb el desig d'intentar treure'n bon resultat abans del
decisiu match amb el Sant Feliu de la setmana que ve.
I semblava que aquest desig es podia complir, ja que mirant les partides a mig matí el match
estava bastant igualat i algunes partides prometien bastant, el resultat estava molt obert. Però a
mida que anaven passant els minuts les coses van anar empitjorant. Aprofitant uns moments
de reflexió del meu rival m'he aixecat per observar les partides i he vist com moltes se'ns
havien girat en contra: l'Alvar havia perdut un peó, la maniobra de col.locar el cavall a e3 no
havia donat els resultats esperats; en Gusó duia qualitat de menys, en Parramon peça de
menys, en Carlitus peó de menys, en Luís Enrique patint un atac al flanc de rei, en Huici peça
de menys a canvi d'atac però no estava clar... en fi, un desastre.
Una de les que millor pinta tenia era la meva, però al final el meu rival s'ha defensat bé i en les
bestretes de temps m'he deixat una combinació de mat quan l'alternativa era un final clarament
inferior. Els punts han anat queient i en un moment ens hem posat amb 4 a 0 i no hi ha hagut
res a fer. Els que han pogut salvar els mobles són en Marc i l'Andreu que han guanyat, i en
Luís Enrique que a base d'ofici ha aconseguit rascar unes taules.
En fi, tal com deia en el titular, mal dia avui a Sant Boi. Esperem tenir més sort la setmana que
ve davant el match clau amb el Sant Feliu.
Per acabar, no puc evitar d'afegir un parell de notes sobre la crònica del match publicada a la
web del club Sant Boi
.
Al cronista li pot haver fet gràcia el desconeixement d'un punt del reglament del nostre primer
jugador, però a mi (i em consta que no sóc l'únic) no m'ha fet gràcia el to del comentari.
D'aquest fet n'extreu que "els nois d’avui en dia aprenen a jugar a escacs però no tenen ni idea
del reglament
". De no conèixer un punt del reglament a no tenir-ne ni
idea hi ha un món. Per tant, siusplau, no generalitzem.
Jo el final d'en Martí no l'he vist, per això m'he estimat més no inventar-me'l. Perquè ja posats
em podria preguntar si la resta de la crònica és inventada, també...
Pel que fa la setmana que ve el cronista comenta que el que s'ha de fer és guanyar les dos
rondes següents, però després admet que aniran amb 3 o 4 de menys a Andorra, francament
no veig que quadri massa tot plegat... en tot cas, millor anar amb 4 de menys que no
presentar-se, dubto que serveixi de molt argumentar davant la FCE que l'equip no es va
presentar perquè és un desplaçament que "fa mandra de fer"...
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Per acabar, felicitar al Sant Boi pel resultat d'avui ja que han estat superiors, i desitjar-los molta
sort en la resta de matchs que resten.

Salutacions.
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