Jaime Alexander Cuartas GM Colombià establert al barri de Sants.

-Com et vas introduir al món dels escacs?
Bé, per accident, jo feia atletisme i sempre
que arribaven les carreres atlètiques, estava
com amb asma o alguna cosa així i no rendia
al màxim, un dia vaig anar a jugar un torneig
de intercol·legials, vaig perdre gairebé totes
les partides, em donaven el mate pastor,
tenia quinze anys.
em va acabar agradant i em vaig quedar amb
els que m'havien fet el mate pastor, les
ganes de revenja em van fer voler aprendre,
l'àrbitre d'aquest torneig passava prop de la
meva casa fent esport i jo el vaig veure i
immediatament li vaig dir quan m’ensenyaria o quan em prestaria un llibre, jo
havia escoltat que era àrbitre de primera categoria a Colòmbia i així se'm va
donar l'oportunitat d'aprendre.
-Quantes hores al dia practiques escacs?
Ara mateix poc, depèn, en època de tornejos et prepares dos, tres hores, de
vegades segons el contrincant dediques quatre, més la partida és clar.
Quan no hi ha torneig, estic fent classes, sóc professor aquí a Catalunya, i
vària, però tres o quatre hores segur que ho practico.
-T'ha causat algun problema els escacs amb els teus estudis, família,
amics?
A Colòmbia sempre era difícil i tocava decidir entre estudis i els escacs i com
treballava amb els escacs, no és que em causés problemes si no que em va
donar una oportunitat, perquè m’agradaven els escacs i podia treballar d'això.
Vaig sacrificar diverses vegades la universitat pels escacs.
-Es pot viure dels escacs?
Si, molta gent viu o sobreviu dels escacs, perquè està com totes les
professions, igualment hi ha molta gent que acaba les seves carreres
universitàries i no té el mercat tan fàcil com per dir que va a treballar d'això o
d'allò.
Ara com ara es pot viure dels escacs, igualment jo, dels jugadors colombians,
sóc el número 1, hi ha un jugador cubà que juga amb nosaltres i aquest té més
ELO, però aquest no el conto.
-Quines aficions tens a part dels escacs?
M'agraden els esports en general, practico el tennis de taula encara que no sóc
molt bo, també m'agrada la poesia, la declamació i els contes costumistes.
-Quin ha estat el teu major èxit fins ara?
Un torneig internacional que vaig guanyar l'any 1997 a Cali, la idea era fer
normes en aquell torneig, però per qüestions tècniques de la FIDE no es va
aconseguir, jo era el numero 55 de 56 jugadors, havien 8 grans mestres, el

torneig era molt dur i jo sense tenir rànquing internacional, vaig guanyar el
torneig.
-Quin és la teva meta en els escacs?
Esportivament he perdut una mica la il·lusió, el meu somni era arribar a gran
mestre, ho vaig aconseguir i ara cal plantejar-se nous reptes, potser en la meva
faceta com a entrenador, el meu somni és tenir algun dia a un campió mundial,
l'any passat vam aconseguir un campió d'Espanya que està jugant aquí, Ferran
Cervelló, vam anar amb ell a Linares i vam aconseguir que per primera vegada
el club Peona i Peó tingués un campió d'Espanya. Però el somni sempre és
tenir un campió mundial.
-Com descriuries el teu estil de joc?
Sòlid, molt rocós, m'agrada jugar sense córrer molts riscos, m'agrada molt
canviar les peces.
-Jugar partides de fins a sis hores suposa un desgast físic i mental
considerable, t'entrenes d'alguna manera especialment?
Quan puc anar al parc amb el meu fill aprofito per fer una mica d'esport i
practicar tennis de taula, futbol i quan es pot, sortim amb la bicicleta.
-Quin mòdul d'anàlisi utilitzes?
Varis, d'acord amb la posició que ocupes alguns solen ser més efectius que
uns altres, però normalment el Rybca.

