


02 EDITORIAL

Publicació de Bankia amb la col·laboració 
de la Fundació per la Pilota Valenciana. 
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L’Individual recupera el blanc

Des que la pilota valenciana va deixar de ser un joc per a convertir-se en un 

esport, el blanc immaculat es va convertir en el color que havien de lluir els 

pilotaris en el trinquet amb l'excepció de la faixa roja o blava, en el joc per dalt 

corda, o d’un rivet en el pantaló que diferenciava a un bàndol del rival en la 

modalitat de raspall. Encara hui, per a reconéixer la condició de professional 

d'un jugador es continua utilitzant l'expressió ‘ha vestit de blanc’.

Va ser amb l'arribada de la televisió i les retransmissions de les partides quan 

es va decidir variar la vestimenta. Es va incorporar el roig i el blau a les samarre-

tes perquè la diferenciació de cada equip en la pantalla fóra més evident. Amb 

el temps, este canvi es va fer extensiu a totes les partides, televisades o no, tant 

dels campionats oficials com les del dia a dia.

En la present edició i seguint la línia d'innovar i oferir un producte atractiu per 

al públic, des de l’organització del Campionat Individual Bankia – Trofeu Presi-

dent de la Generalitat s’ha estimat oportú introduir un canvi, fer un reconeixe-

ment a la tradició, a aquells pilotaris que van vestir de blanc molt abans de 

l’arribada de la televisió i de les samarretes roges i blaves.

És per això que s’ha recuperat la indumentària completament blanca amb 

l'excepció d’una xicoteta franja a un costat de la samarreta que determina un 

color i l’altre. Este és un particular homenatge a la història i als pilotaris 

d'antany.
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Moltó manté l’hegemonia 
RESUM RASPALL 2019

El pilotari de Barxeta va aconseguir amb total 
autoritat el seu quart títol de campió en la 
cinquena final disputada

L’edició anterior del Campionat Individual Bankia – Trofeu President de 
raspall va tornar a tindre en Moltó al gran dominador. I és que el pilotari de 
Barxeta no solament es va proclamar vencedor per quarta vegada en cinc anys; 
a més a més, la seua trajectòria va ser la pròpia dels grans campions.

En les quatre partides que Moltó va disputar fins a aconseguir el títol, els 
rivals solament van sumar quatre jocs. Dos en va fer Roberto en la ronda de 
huitens de final, un va anotar Punxa en quarts i també per 25-5 es va resoldre 
el duel de semifinals davant Iván. En la gran final, amb un oponent de l’entitat 
de Marrahí, Moltó va guanyar en partida sabatera.
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Moltó: A un títol del fris grec 
en propietat

L’ ENTREVISTA

Amb quatre Individuals amb el teu nom, qui millor que tu per a dir-nos que 

ha de fer un pilotari per alçar el fris grec. 

- Quan vaig guanyar el primer, el preparava físicament, però el mà a mà no 

és un joc diferent del de partides per equips. No ho feia com tocava. Calia jugar 

com un mitger per a tancar quinzes i com un rest darrere. S'havia de fer un 

híbrid.

És més fàcil per un rest adaptar-se a eixe canvi, o a l'inrevés?

-Si s’analitzen els mà a mà, l’única volta que el mitger està fora de la seua 

zona de colpeig és la treta. En esta competició hi ha pocs rebots, és millor 

pegar-li per davant. Els mitgers saben acabar els jocs millor que els rests. En 

l’Individual tot és diferent. Et fiques tu mateix la pressió i si perds, vas fora. Clar, 

penses, l’any que ve torne a intentar-ho, però estàs un any sense jugar-lo. 

Acabes més cansat en estes partides per l’exigència física i la tensió.

“S'ha de saber jugar com un mitger per a 
tancar quinzes i com un rest darrere. Per 
guanyar-lo has de ser un híbrid”
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Per a Moltó que significa jugar l’Individual? És un campionat per deixar darrere 

els resultats negatius d’este 2020?

- A mi m’encanta. Ho definisc amb la paraula motivació. És el campionat que 

més m’agrada preparar-lo. L’entrenament és dur. És molt bonic jugar-lo i la gent 

ho gaudeix. Es treballen més els quinzes i cal saber bé quan atacar perquè sinó 

ho pots pagar. Enguany és possiblement la meua pitjor temporada com a profes-

sional. Vaig tindre problemes físics al braç i un mes només pensava a tindre'l sa 

encara que fóra per gaudir i trobar bones sensacions, ni em plantejava guan-

yar-lo. A mesura que s’acostava, em trobava millor als entrenaments i eixa 

mentalitat ha canviat. Els primers quinzes que jugues a l’Individual, sempre són 

els més durs. Fa un any que no jugues. Estàs nerviós.

Ben és cert que esta temporada està sent estranya per la pandèmia.

- Mai haguera imaginat jugar a porta tancada. Pareix un entrenament, però una 

vegada entres en partida trobes a faltar a la gent bramar, ells també juguen. Sem 

acostumat i t’evadeixes.

Quatre títols en les cinc últimes finals. Un més i superes a Pasqual II.

- No pense en números ni en res. Veig partides meues d’anys anteriors per 

corregir errors. Jugue contra mi mateix i m’agrada eixa filosofia. He evolucionat 

el meu joc. Quan ets jove, ets més elèctric. Després madures i coneixes més el joc.



JUGADORS RASPALL

La progressió de Vercher està sent imparable. De promesa ha passat 

ràpidament a figura i d’ell s’espera que no solament es mantinga sinó que 

es situe al costat dels restos més importants o que inclús puga passar-los. 

La treta li va atorgar un lloc en l’elit, però ja és un jugador que destaca en 

totes les facetes.  
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VERCHER
Ximo Vercher Guillem. 

Rest.

21 anys.

Piles. 

La sensació del moment en el raspall. La pujada de Tonet IV en este 

curs ha estat impressionant i les seues rematades no solament captiven a 

l’espectador sinó que guanyen partides i títols. Atenció perquè el mitger 

del Genovés s’ha preparat a consciència per al seu debut en el mà a mà 

i a hores d’ara està imparable.  

TONET IV
Tonet Ordiñana Llopis.

Mitger.

22 anys.

El Genovés.

11



JUGADORS RASPALL

El jugador que va arreplegar el testimoni de mans del gran Waldo i des 

d’aleshores és el gran dominador de la competició, que ha guanyat en 

quatre ocasions en cinc finals disputades. És el pilotari total perquè 

domina absolutament totes les facetes del joc. No solament és el més 

complet, a més a més és un portent físic.  
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MOLTÓ
Alfonso Moltó Puertas. 

Rest.

28 anys.

Barxeta. 

Un número u que ha estat en el dic sec durant al voltant de nou mesos 

a causa d’una lesió. Després de l’esperada reaparició, el d’Oliva no ha 

necessitat molt de temps per a recuperar la seua situació de mitger de 

referència. Una mostra evident és la consecució juntament amb Ian de la 

passada edició de la Copa. 

BRISCA
Sergi Garcia Sanjuan.

Mitger.

29 anys.

Oliva.
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Marrahí és un dels pilotaris preferits de l’afició pel seu carisma i nivell 

de joc, que continua mantenint encara que la present no ha estat la seua 

temporada més fructífera pel que fa a resultats en competicions oficials. 

Juntament amb Moltó i Ian, forma part del ‘triumvirat’ que domina en el 

raspall en els darrers anys.

JUGADORS RASPALL14

Una de les principals figures de la modalitat tot i la seua joventut. 

Pilotari que ataca de qualsevol manera i que també resulta un baluard en 

defensa pel domini que té les dues mans. En les competicions per equips 

no solament és important, sinó que ja acumula títols com el de la Lliga. En 

el mà a mà també vol ser campió. 

SEVE
Seve Martínez Murillo.

Mitger.

21 anys.

Castelló.

15

Julio Marrahí Ruano.

Rest.

30 anys.

Castelló.

MARRAHÍ



Sense fer massa soroll, però amb constància i bones actuacions, Ximo 

està guanyant-se la confiança del públic, trinqueters i els mateixos 

companys pel fet de ser un pilotari sòlid i complicat de batre. A més sap 

aprofitar les oportunitats i en la present temporada s’ha adjudicat un 

trofeu de prestigi com el Torneig Mancomunitats. 

JUGADORS RASPALL16

Roberto va destacar en el raspall d’elit des de molt jove i a l’elit ha 

tornat amb constància i treball malgrat una lesió que inclús va fer perillar 

la seua carrera esportiva. El d’Alzira és un dels pilotaris coneguts com a 

‘jugadors’ per la qualitat que atresora, encara que no està exempt d’una 

pilotada poderosa. 
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Joaquin Boronat Mascarell. 

Rest.

22 anys.

Castelló de Rugat.

XIMO ROBERTO
Roberto Chorda Villalba.

Mitger.

24 anys.

Alzira.



Campió de totes les grans competicions del raspall d’elit, és un autèntic 

martell per als rivals i l’únic que ha estat capaç de superar a Moltó en una 

final del mà a mà. En el present curs es presenta com un dels grans 

aspirants a acabar amb l’hegemonia del vigent campió. Arriba llançat 

després de guanyar la Copa.

JUGADORS RASPALL18

Joventut al poder. Salelles II està en el moment de l’eclosió, de fer-se 

un nom, encara que ningú dubta que prompte serà un dels pilotaris que 

marcaran la pauta. Poderós i tècnic a parts iguals, les seues virtuts li han 

obert les portes dels grans esdeveniments i estem a l’espera de compro-

var fins on és capaç d’arribar. 
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SELELLES
Carlos Salelles Sorolla.

Rest.

18 anys.

Oliva

IAN
Ian Álvarez Tomás.

Rest.

25 anys.

Senyera.



No fa massa, Pablo va tindre dubtes pel que fa a la seua carrera espor-

tiva, però va apostar decididament per continuar i convertir-se en un dels 

millors. I ho ha aconseguit, a més sumant títols de la rellevància de la 

Copa o arribant a la final de la passada Lliga. Ara en vol més i capacitat 

de fer coses importants en té de sobra. 

JUGADORS RASPALL20

Un altre dels joves que estan espentant fort. I espenta és precisament 

allò que caracteritza el joc del pilotari de Xeraco, la presència del qual és 

cada vegada més habitual en les partides de major rellevància. Encara té 

marge de millora, però la magnífica progressió que està protagonitzant ja 

li ha situat en el punt de mira de l’afició. 
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VICENT
Vicent Sendra Acosta.

Rest.

21 anys.

Xeraco.

PABLO
Pablo Bertomeu Sanlorenzo.

Rest.

23 anys.

Barxeta.



Un dels components de la nova fornada que més maneres apunta per 

a convertir-se en un dels pilotaris més importants del raspall dels pròxims 

anys. El d’Ontinyent és principalment un jugador complet i eficaç a més 

d’un gran especialista del mà a mà, on ha estat campió en les categories 

inferiors sub-18 i sub-23. 

JUGADORS RASPALL22

Un altre dels components de la prolífica escola de Xeraco, Badenes 

continua sense pressa, però sense pausa, escalant posicions en el raspall 

de primer nivell. Bon passador de pilota i espectacular en les accions 

defensives, el treball que està realitzant li està atorgant oportunitats com 

ser titular en la passada Copa, on va ser semifinalista.
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BADANES
Néstor Badenes Constantino.

Rest.

22 anys.

Xeraco.

IVÁN
Iván Esparza Santamaría.

Rest.

18 anys.

Ontinyent.



Pilotari que sempre compleix. Fiable i segur, amb aptituds per a fer 

front als reptes i rivals més complicats. La del mà a mà no ha estat fins ara 

la seua competició fetitxe, però el de Piles està en un dels seus millors 

moments i en la present temporada s’ha proclamat vencedor de la 

màxima cita per equips, la Lliga. 

JUGADORS RASPALL24

Pilotari valent i ambiciós que sempre té clar de quina manera ha de 

castigar al contrari per a la consecució del quinze. En la punta ja està 

completament consolidat com un dels millors definidors i ara vol ser 

important al mig. Tot i la seua joventut acumula una important experiència 

perquè ha estat una figura precoç. 
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LORJA
Paco Lorja Jordán.

Mitger.

21 anys.

Alzira.

Àngel Gregori Roig.

Rest.

31 anys.

Piles.

PUNXA




