
VAQUETA
Nº4 / Revista oficial de la XXVII Lliga Professional

Bankia d’Escala i Corda 2018



02 03

Este 2018 promet molts canvis i no 
hi ha millor forma de començar-los que 
amb una competició com la que tenim 
entre mans. Després de la fase regular, 
amb la lligueta de 15 partides per mo-
dalitat, aplegarà el torn de la fase final, 
amb grans novetats. Tant les semifinals 
com la final es decidiran a partida única. 
No hi haurà segones oportunitats per a 
ningú. No hi ha marge d’error ni cabuda 
per a baixar el ritme. I això, assegura 
que la intensitat dels protagonistes siga 
més alta que mai. 

Fins al moment, Moltó, Brisca, Pere 
Roc II, Félix i Monrabal defensen el títol 
després d’haver-se proclamat campions 
de les seues modalitats en l’edició de 
2017.  Ha aplegat el moment de veure 
si algú d’ells tindrà l’ocasió de celebrar 
de nou eixa victòria o si, en esta edició, 
canviarem de reis. Però fins que aple-
gue eixe dia, estem obligats a disfrutar 
d’intenses partides. Estem obligats a 
omplir els trinquets i demostrar, una 
vegada més, que la pilota valenciana 
està molt viva.

Continuem treballant per la pilota 
valenciana.

Calendari Escala i CordaComencem de nou
Amb l’inici de la XXVII Lliga Professional 
Bankia d’Escala i Corda i la XXV Lliga 
Professional Bankia de Raspall – Trofeu 
Diputació de València, comença un nou 
període per a disfrutar de la pilota al seu 
màxim nivell. Novament les primeres 
espases tornen a preparar les seues 
armes per tal de participar en una de les 
batalles més boniques de la competició 
on la vaqueta és la protagonista. Sis 
formacions d’escala i corda, i altres sis 
de raspall, que buscaran emportar-se el 
trofeu de campions a casa. 

En el cas de l’alt, seran quatre trios 
i dues parelles les que pugnaran per 
escriure el seu nom al quadre d’honor 
com a campions. Pel que fa al raspall, 
sis trios tractaran de ser els nous reis de 
la Lliga. Sense cap dubte, i donat l’equi-
libri que s’ha buscat al configurar els 
equips, l’emoció i l’espectacle esportiu 
està assegurat. 

Un any més Bankia es posiciona al 
costat de l’esport autòcton dels valenci-
ans per caminar junts de la mà i buscar 
sempre la millora del món professional, 
així com donar cabuda dins dels seus 
patrocinis al món femení. Este any, 
l’entitat bancària ha sumat a les seues 
competicions la Lliga Bankia d’Elit Fe-
menina i el Campionat Individual Bankia 
d’Elit Femení. 

Fase regular
Vila-real
Petrer
Benissa
Sueca
Pedreguer
Benidorm
Guadassuar
Murla
Borriana
Dénia
Vilamarxant
Massamagrell
Pelayo
Xàbia
Bellreguard

Dv 26 gener / 23:00

Ds 27 gener / 18:30

Dg 28 gener / 17:30

Dv 2 febrer / 18:30

Ds 3 febrer / 18:30

Dg 4 febrer / 11:30

Dc 7 febrer / 18:30

Dg 11 febrer / 11:30

Dg 11 febrer / 11:30

Dg 18 febrer / 11:30

Dg 18 febrer / 11:30

Dm 20 febrer / 17:00

Ds 24 febrer / 18:00

Dg 25 febrer / 11:30

Dg 25 febrer / 16:30

SORO III, SANTI
PERE ROC II, JESÚS, CARLOS
GENOVÉS II, FÉLIX, MONRABAL
GENOVÉS II, FÉLIX, MONRABAL 
PUCHOL II, SANTI
SORO III, SANTI
PUCHOL II, NACHO
PERE ROC II, JESÚS, CARLOS
SORO III, SANTI
MARC, PERE, TOMÀS II
PUCHOL II, NACHO
SORO III, SANTI
PUCHOL II, NACHO
PERE ROC II, JESÚS, CARLOS
SORO III, SANTI

PUCHOL II, NACHO
FRANCÉS, JAVI, BUENO
MARC, PERE, TOMÀS II
FRANCÉS, JAVI, BUENO
MARC, PERE, TOMÀS II
PERE ROC II, JESÚS, CARLOS
FRANCÉS, JAVI, BUENO
GENOVÉS II, FÉLIX, MONRABAL
MARC, PERE, TOMÀS II
FRANCÉS, JAVI, BUENO
PERE ROC II, JESÚS, CARLOS 
GENOVÉS II, FÉLIX, MONRABAL
GENOVÉS II, FÉLIX, MONRABAL 
MARC, PERE, TOMÀS II
FRANCÉS, JAVI, BUENO

Redacció: Mari Carmen Montes.
Disseny i maquetació: Antonio Mateo i Ariadna Rodríguez.
Coordinació: Guillermo Sanahuja.
Direcció: Plusmarca / Ferida.
Fotografia de portada: José A. Monteagudo.
Imatges: Mari Carmen Montes, Museu de la Pilota el Genovés, Rafa Honrubia i Pablo Chacón.
Vaqueta és una publicació de BANKIA.

Primera semifinal

Segona semifinal

Gran final

Dg 4 març *

Dg 11 març *

Dg 18 març *

* Trinquet per determinar.

Els quatre millors equips de la fase regular es classifiquen per a la fase final.
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va desfer del trio de Murla, format per 
Genovés II, Dani i Carlos. 

Pel que fa al de Vila-real, la parella de 
Soro III i Javi, guanyaren el bitllet a la 
final després de sobreviure a les tres par-
tides de semifinals contra Santi de Silla, 
Santi i Nacho. 

I així, sense pressa però sense pausa, 
es va configurar la final de la Lliga. Va ser 
necessari disputar les tres partides per 
poder atorgar els trofeus de campions 
a un dels equips. La màxima glòria va 
ser per a Pere Roc II, Félix i Monrabal, 
en aconseguir guanyar a Pelayo a una 
digníssima parella com va ser la capi-
tanejada pel vigent campió Individual, 
Soro III. Tant l’escaleter de Massamagrell 
com el mitger de Massalfassar van fer les 
delícies dels espectadors que tingueren 
ocasió de viure la partida en persona.

Al veure la primera partida de la final de 
la Lliga Professional d’Escala i Corda de 
2017, que es va disputar a Sueca, molts 
van ser els que creuaren els dits perquè 
no s’acabara l’espectacle amb el segon 
enfrontament, que tindria lloc al trinquet 
de la Catedral. 

El nivell de joc de la parella formada 
per Soro III i Javi, i la qualitat descomu-
nal del trio de Pere Roc II, Félix i Monra-
bal, va entusiasmar al públic. I no va ser 
d’estranyar. Una competició com la Lliga 
Professional desperta passions entre tots 
aquells que, d’una manera o d’una altra, 
formen part d’ella. 

Però per a aplegar a eixa cita històrica 
a tres partides, els cinc protagonistes 
hagueren de deixar enrere a contrin-
cants del més alt nivell. L’Ajuntament de 
Benidorm, encapçalat per Pere Roc II, es 

Quadre d’honor històric

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI

Edició

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Data

SARASOL, SARASOL II
PIGAT II, XATET II, PEPET
OLTRA, PERELE, PERELE II
PIGAT II, PIGAT III, PEPET
PIGAT II, PIGAT III, SERRANO
ÀLVARO, OÑATE II, MUEDRA
SARASOL, SARASOL II
SARASOL, SARASOL II
RIBERA, OÑATE II, TINO
ÀLVARO, DANI
ÀLVARO, TINO
NÚÑEZ, FÉLIX, JESÚS
MEZQUITA, TATO, TINO
MEZQUITA, TATO, CANARI
MEZQUITA, TATO, CANARI
NÚÑEZ, MELCHOR, TINO
GENOVÉS II, SARASOL II, HÉCTOR
GENOVÉS II, SALVA, HÉCTOR
GENOVÉS II, SALVA, NACHO
MIGUEL, DANI
ÀLVARO, SALVA, HERRERA
SORO III, JESÚS
FAGECA, JAVI, MONRABAL
PUCHOL II, SANTI
MIGUEL, PERE, HÉCTOR II
PERE ROC II, FÉLIX, MONRABAL

Campió

FENOLLOSA, EDI, TINO
PUCHOL, SARASOL II, PASCUAL II
PIGAT II, XATET II, PEPET
OLTRA, SOLAZ, TINO
ÀLVARO, SOLAZ, JOAQUÍN
OLTRA, JOSÉ MARIA
NÚÑEZ, VORO, TINO
PIGAT II, PIGAT III, SANCHIS
ÀLVARO, TATO, PASCUAL II
LEÓN, SARASOL II, FÉLIX
CERVERA, SOLAZ
ÀLVARO, TINO
SARASOL I, SARASOL II
LEÓN, SARASOL II
ÀLVARO, PIGAT III
MEZQUITA, SARASOL II, OÑATE II
MIGUEL, GRAU, RAÚL II
SORO III, TATO, OÑATE II
PEDRO, JAVI, OÑATE II
NÚÑEZ, TATO, SANTI
FAGECA, JAVI, TINO
PUCHOL II, TATO, HERRERA
LEÓN, SANTI, TOMÀS II
PERE ROC II, DANI, MONRABAL
SORO III, SALVA
SORO III, JAVI

Subcampió

RESUM EDICIÓ 2017 
Una Lliga d’alt voltatge
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En esta ocasió no has format equip 
amb Pere Roc II, però sí amb Monra-
bal. T’haguera agradat repetir equip 
de nou?
Estic super a gust amb Jose, però sí que 
és de veres que ens haguera agradat 
repetir l’equip de 2017. No perquè pre-
ferisc jugar amb uns o amb altres, sinó 
perquè molts anys, quan un equip ha 
guanyat, a l’any següent li agrada inten-
tar repetir i demostrar que no ha sigut 
coincidència haver guanyat eixe campio-
nat. Però realment estic molt content. 

I també a Genovés II el coneixes 
molt com a pilotari...
Sí, solem jugar prou partides junts i ens 
compenetrem molt. Amb Jose he jugat 
tota la vida. És un dels meus millors 

Com afrontes la Lliga de 2018? 
L’afrontem amb il·lusió. Jo pense que, 
parlant particularment, estic en el millor 
moment de la meua carrera i afronte la 
Lliga amb molta il·lusió. Jugue amb Jose  
i amb Monrabal, un equip amb garanti-
es, i tenim prou coses a dir. 

Pot ser en esta ocasió siga un poc 
més especial després d’haver-la gua-
nyat en 2017?
No, jo comence de zero. Pense que en 
l’últim any i mig, no em fixaria única-
ment en la Lliga, guanyar-la no és el que 
més m’ha il·lusionat. Vaig guanyar el 
Màster que no l’havia guanyat mai. Ho 
he guanyat pràcticament tot, aleshores 
valore el conjunt i no únicament un 
campionat. 

amics en el món de la pilota i estic en-
cantat de jugar amb ell. 

Com a equip us heu plantejat direc-
tament l’objectiu de guanyar la Lliga 
o sou més d’anar partida a partida?
Ens ho plantegem partida a partida. Cal 
anar a cada trinquet contra l’equip que 
et toque, cada partida és una partida 
totalment diferent. He tingut mala sort a 
l’inici al fer-me l’esquinç i no ha sigut la 
millor manera de començar, però a veure 
si millore. 

Com veus a la resta d’equips?
Recorde lligues en les quals sempre hi 
ha algun equip que trobes un poc més 
despenjat, però enguany no trobe cap 
equip que puga patir un poc més. Veig a 
tots els equips súper compensats i amb 
moltes opcions. 

Es prepara igual la Lliga que qualse-
vol altre campionat o té uns requi-
sits diferents?
La veritat és que es continua entrenant 
normal, però és cert que dos mesos 
abans augmentes un poc la càrrega de 
la preparació per tal de dues setmanes 
abans de començar la Lliga, baixar un 
poquet i traure un poc més de rendi-
ment. Una de les coses particulars que té 
la pilota és que no tenim pretemporada, 
no parem en tot l’any i juguem molts 
trofeus. No es pot dedicar dos o tres me-
sos a preparar la Lliga. Sobre la marxa 
intentes fer, però sí que és de veres que 
la prepares un poc més.

Existeixen el teu cas una pressió 
extra per ser el vigent campió?
Jo crec que això recau sobre la gent i 
cada jugador tindrà una personalitat 
diferent o s’exigirà unes coses diferents. 
Jo no em pose cap pressió ni en esta 
partida, ni en cap. Trobe que són ja molts 
anys jugant i no em pose pressions. En 
quant a repetir, és més personalment, 
és una il·lusió personal poder demos-
trar com han fet Miguel i Dani, o Álvaro 
i Tino, que han repetit anys… Però no, 
pressió no tenim.  

Esta competició és un dels teus 
majors reptes com a mitger o tens 
algun altre que et faria especial 
il·lusió?
Està clar que poder tindre tres títols de 
Lliga seria espectacular, però bo… hui en 
dia, com a repte em pose el de continuar 
al nivell que estic, de número u o dos. 
Estar ahí sent el millor en la meua posi-
ció de mitger és el repte que tinc.

Félix: “Ser el millor en la meua posició 
és el repte que tinc”
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Ajuntament de Murla

GENOVÉS II
José Cabanes Corcera
Rest
36 anys
Genovés

FÉLIX
Félix Peñarrubia Larrosa
Mitger
38 anys
Dénia

MONRABAL
Roberto Monrabal Percha
Punter
27 anys
Vilamarxant

Ajuntament de València

SORO III
Francesc Soro Juan
Rest
33 anys
Massamagrell

SANTI
Santiago Ortuño Orquín
Mitger
32 anys
Finestrat

El trio representatiu de Murla, encapçalat per 
Genovés II, té a les seues files a dos dels campions 
de l’edició anterior de la Lliga Professional, Félix 
i Monrabal. Un equip amb experiència i amb una 
tècnica depurada, que buscarà fer història i ocupar 
el seu lloc al quadre d’honor de la competició. 

El campió Individual de 2017 té ganes de tornar a 
viure la final de la Lliga, en este cas junt a Santi de 
Finestrat, i emportar-se el títol a casa. Només dos 
formacions de la present edició juguen en parella, 
és el cas de l’equip de València i el de Vinalesa.

Santi i Soro III.Monrabal, Genovés II i Félix.
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Ajuntament de Vinalesa

PUCHOL II
Francesc Xavier Puchol 
Catalunya
Rest
26 anys
Vinalesa

NACHO
Ignacio Chacón Dalmau
Mitger
28 anys
Beniparrell

Ajuntament de Benidorm

PERE ROC II
Rodrigo Sebastià Alonso
Rest
24 anys
Benidorm

JESÚS
Jesús Cebrià del Rey
Mitger
34 anys
Silla

CARLOS
Carlos Sanchis Pou
Punter
26 anys
Genovés

La parella que juga per Vinalesa està formada per 
dos autèntics pesos pesats de l’escala i corda. L’es-
caleter de la localitat de l’Horta Nord i el mitger de 
Beniparrell jugaran en inferioritat numèrica, igual 
que ho farà l’equip de València, donat el seu estat 
de forma i les seues capacitats tècniques. 

L’escaleter de Benidorm capitaneja este any un trio 
amb dos autèntics mitgers com són Jesús i Carlos. 
L’esquerrà va proclamar-se campió l’edició anterior 
amb Félix i Monrabal. Este any tornarà a inten-
tar-ho, això sí, amb companys nous.

Pere Roc II, Jesús i Carlos.Puchol II i Nacho.
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Ajuntament de Pedreguer – Masymas

MARC
Marc Gimeno Sánchez
Rest
23 anys
Montserrat

PERE
Pere Ribes García
Mitger
32 anys
Pedreguer

TOMÀS II
Juan Bautista  
Buigues Mestre
Punter
28 anys
Xaló

Ajuntament de Vila-real

FRANCÉS
Álvaro Francés Moreno
Rest
21 anys
Petrer

JAVI
Javier Sansó León
Mitger
33 anys
Massalfassar

BUENO
Víctor Bueno Gimeno
Punter
27 anys
Meliana

En esta edició Marc encara una Lliga amb plenitud 
del seu estat físic, a diferència de l’edició anterior. 
Torna a formar equip amb Pere, i este any s’afegeix 
a les files el punter de Xaló, Tomàs II. Els tres junts 
tenen capacitat suficient per oferir bona contra a la 
resta de les formacions participants.

El mitger de Massalfassar jugarà el rol de coman-
dar un equip amb un jove però segur escaleter 
com és Álvaro, i amb el debutant Bueno de Melia-
na, que a il·lusió el guanyen pocs. Javi va aplegar 
a la final de 2017 acompanyat de Soro III, però va 
caure davant el trio de Pere Roc II. 

Tomàs II, Marc i Pere.Bueno, Javi i Francés.
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La màgia dels huit gallons
L’elaboració d’una pilota de vaqueta és un procés carregat de valor artesanal, de 
secrets que passen de generació en generació i d’una enorme estima per l’esport que 
necessita estes autèntiques obres d’art, com qui necessita l’oxigen per poder respirar. 

Les dues modalitats de pilota valenciana que tenen vessant professional, l’escala i 
corda i el raspall, veuen com les seues partides depenen, en gran mesura, del procés 
de creació d’eixes xicotetes esfèriques d’uns 40–42 grams en el món de l’alt, fins als 
50–52 grams per a raspall. El seu bot és crucial i condicionarà el joc dels pilotaris, 
segons les seues característiques i les de les lloses dels trinquets on juguen. Actual-
ment, Álvarez de Carcaixent i Carlos de Riola estan considerats els millors fabricants, 
tot i que hi ha uns quants més repartits per la geografia valenciana. 

Però, com es fan estes pilotes?

En l’ADN de BANKIA existeix vertadera passió per la pilota valenciana. Estem 
compromesos en la promoció del “joc” i en la posada en valor de la seua 

cultura. Compartim la proximitat, la integritat, l’esforç, el treball en equip i la 
professionalitat. Per açò, Bankia és el patrocinador de la “Lliga Professional Bankia 

d´Escala i Corda”, la “Lliga Professional Bankia de Raspall – Trofeu Diputació de 
València”i del “Campionat Individual Bankia – Trofeu President de la Generalitat 

Valenciana”. Perquè a Bankia continuem treballant per la pilota valenciana.

1 

Es tallen huit peces 
triangulars de pell de bou.

3 

Es deixen en adob fins que 
la grossària de la pell es 
redueix a tres mil·límetres.

2 

Es forada cadascuna 
d’estes peces. Cinc forats 
en cada costat del galló, 
quinze en cadascun,  
cent-vint en total. 

4 

Els gallons s’han de cosir 
a mà, amb fil de nylon. 
Abans de tancar la pilota 
s’ha de farcir de borra. 

5 

Es posa la pilota als 
motles durant una 
setmana perquè s’acabe 
d’arrodonir i tancar. 

6 

Al traure del motle s’ha 
d’eixugar durant un 
mes, dins d’un armari a 
temperatura estable. 

Amb la col·laboració de
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