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Publicació de CaixaBank.
Edita i entrevista: Fundació de la Pilota Valenciana.

Més públic, més opcions, 
arriba CaixaBank

L’edició 2021 del Campionat Individual CaixaBank – President de la Genera-

litat Valenciana en les disciplines d’escala i corda i raspall resulta il·lusionant, 

sobretot si es compara amb l’esdevingut l’any passat. I és que el públic ha 

tornat als trinquets gràcies a la millora de la situació de la pandèmia, el ventall 

d’aspirants és molt més ample en ambdues modalitats i l’arribada de Caixa-

Bank a la pilota assegura l’estabilitat del campionat més emblemàtic.

La pilota no es pot entendre sense públic, que té un vincle molt especial amb 

el jugador per proximitat entre tots dos i pràcticament forma part del joc. En 

l’edició anterior, la gran majoria de les partides es van jugar a porta tancada 

perquè la situació ho obligava. Enguany, encara que amb limitacions en l’afora-

ment, els aplaudiments s’estan escoltant des del primer quinze.

En l’estrictament esportiu, en els dos campionats han irromput amb força un 

bon nombre de joves talents. La lluita pels títols ja no és cosa de dos o tres. Els 

habituals d’altres temporades continuen sent favorits, però les opcions han 

pujat exponencialment. El camí fins a la victòria és ara molt més complicat i des 

de ben prompte es veuran eliminatòries en les quals el cartell podria ser el propi 

d’una final.

Important és la presència del públic, clau és l’aparició de nous valors que 

garanteixen el futur i fonamental resulta tindre estabilitat, que en temps compli-

cats i de canvis ha arribat a la pilota de la mà de CaixaBank. Amb el seu suport, 

l’Individual continuarà sent la cita més emblemàtica i la Lliga la competició més 

important per equips. 
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Les dates, els trinquets i els horaris de les partides poden variar 
segons l'evolució de la lluita contra la pandèmia.
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La capacitat de fer fàcil el difícil
RESUM ESCALA I CORDA 2019

Puchol II va aconseguir el seu tercer títol fent 
una demostració de poders i qualitat en cada 
eliminatòria disputada

El passat campionat es presentava molt interessant. Soro III i Genovés II 
havien jugat en l’edició anterior una final memorable per a romàntics i a més 
hi havia un bon nombre de figures consagrades i joves en constant pujada 
que feien que el ventall d’aspirants fora prou ample.

El torneig va oferir molt bones partides i sorpreses, amb components de la 
saba nova com Salva Palau i José Salvador deixant en el camí a campions i 
favorits. Però el nom propi va ser el de Puchol II. Naturalment perquè es va 
proclamar campió per tercera vegada, però sobretot pel nivell que va exhibir 
en cadascuna de les eliminatòries. El de Vinalesa no va donar opció a cap rival 
i va completar un campionat pràcticament perfecte. Per molt que jugarà el 
rival, Puchol II tenia solució i resposta. I recursos per a fer fàcil el més difícil. 
Impecable. 

Quadre d’honor
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ajornat per la lesió d’un participant. Va ser un cúmul de sensacions estranyes, 

però tot eren coses externes que u no pot controlar i tracte de no prendre atenció 

en elles.

Cap contrincant va arribar a 30. Creus que vas oferir la teua millor versió?

- A escala de resultats, segur. En el que respecta al joc, em vaig trobar a gust. 

Igual vaig tindre gestos tècnics que no els vaig realitzar com tocaven i en anys 

anteriors sí. En canvi, eixes temporades m’ha costat més guanyar per no haver 

fet altres coses bé. En línies generals, vaig trobar-me físicament i tècnicament 

molt bé. Estava en un bon estat de forma i vaig gaudir-lo. Tot va eixir com tenia 

previst, el pla de partides perfecte.

Amb l’Individual arrodonires un 2020 quasi perfecte, tant en l'àmbit de resul-

tats, com pel joc oferit.

- Em vaig trobar a gust en mi mateix. Vaig ser regular i és un dels aspectes que 

veig més difícils. Juguem moltíssimes partides i segons el teu nivell, de major o 

menor dificultat. Al llarg de l’any estava còmode al trinquet. Potser vaig tindre 

algun punt on estiguera menys fi. Ben és cert que altres anys em vaig sentir igual 

i no ha tingut eixa sort que es necessita a vegades. No es recalca tant pels títols, 

però és que el 2020 es va ajuntar tot. És un any per a recordar.

Puchol II: El tercer fris grec

Campió a la passada edició, com rememores eixe moment? Ja són tres títols, 

creies que aplegaries fins ací quan començares a jugar?

- Són moments de moltíssima alegria. Guanyar un Individual és una cosa que 

desitges. Treballes tot l’any per aconseguir-ho i quan ho fas, la felicitat és indes-

criptible. Quan era menut no em plantejava si anava a guanyar el mà a mà o 

quin número podria obtenir. El que sí recorde és anar a partides i comprovar el 

difícil que era véncer. Ho veia complicadíssim i molt llunyà. Fins que no estàs 

a prop, és difícil veure’s alçant el fris grec.

Era més difícil amb les circumstàncies de l’última edició? Sense públic i amb 

l’ajornament de la final per la lesió de De la Vega.

- Sempre ho és. Tot i que no hi havia aficionats, la tensió d’una final és igual. 

M’ho agafe en els mateixos nervis i la mateixa il·lusió, en gent o sense ella, 

encara que em van faltar els ànims. Mai s’havia jugat una final a porta tancada 

i va ser diferent sense l’ambient. Tampoc recorde altra final en la qual s’haja 

“Estava en un bon estat de forma i vaig 
gaudir jugant el mà a mà. Tot va eixir com 
tenia previst, el pla de partides perfecte”



JUGADORS ESCALA I CORDA

De la Vega és una figura totalment consolidada, però encara no ha 

tocat sostre. El pilotari d’Almussafes és el rei del frontó, en l’escala i corda 

ja sap el que és guanyar la màxima competició per equips, la Lliga Caixa-

Bank, i en la passada temporada va arribar a la seua primera final del mà 

a mà. Sense dubte, un dels candidats. 
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Marc és sinònim de competitivitat i de problemes per al de l’altre costat 

de la corda. El seu estil no és el més ortodox i una mica particular, però 

tremendament efectiu, així com contundent. Cada quinze és per a ell una 

batalla que s’ha de guanyar i la constància ja li està reportant títols. En el 

mà a mà sembla que està més a prop de fer coses importants.

MARC
Marc Gimeno Sánchez.

Rest.

26 anys.

Montserrat.
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DE LA VEGA
Lluís De la Vega Herrero. 

Rest.

22 anys.

Almussafes. 
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Ha passat de 0 a 100 a la velocitat d’un Fórmula 1. El de Murla es va 

acomodar en la seua condició de promesa amb moltes possibilitats i va 

perdre presència fins que ara fa poc més d’un any va decidir que calia 

reaccionar... i ho va fer. Des d’aleshores està situat entre els millors. La 

temporada anterior va eliminar a l’aleshores vigent campió, Soro III.  
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Sis títols i nou finals disputades. Esta dada és la millor targeta de 

presentació del pilotari de Massamagrell, que novament torna a ser un 

dels principals candidats. El mà a mà a no té secrets per a ell. Fer-li un 

quinze és pràcticament una quimera i per poc que el rival s’enganye 

veurà que la pilota ja està en la galeria.   

GINER
Marc Giner Giner.

Rest.

22 anys.

Murla.
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SORO III
Francesc Soro Juan.

Rest.

36 anys.

Massamagrell. 



Un dels principals exponents de la vella escola, dels pilotaris diferents 

que no colpegen la pilota, sinó que l’acaricien per a dominar-la. Màgia en 

el trinquet i carisma entre l’afició, que va embogir d’alegria quan fa dues 

temporades va arribar a la seua sisena final després de superar un calvari 

de lesions i contratemps.   
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José Cabanes Corcera.

Rest.

38 anys.

El Genovés.

GENOVÉS II

El futur és seu. Encara està evolucionant en l’elit de la pilota, però des 

de fa temps causa respecte entre els pilotaris pel canó que té per braç 

dret. No és favorit, de moment. Tal vegada, quan estiga més consolidat en 

la seua posició, podria ser un digne hereu de Grau, l’únic mitger que ha 

estat campió.

ÁLVARO GIMENO
Álvaro Gimeno Burgos.

Mitger.

22 anys.

Massalfassar.



El campió i el rival a batre. El de Vinalesa està marcant una època pel 

palmarés que està acumulant en absolutament totes les competicions i 

sobretot per la seua manera de jugar, precisa i exquisida a parts iguals. 

Dominador de totes les facetes, és inexplicable com fa fàcil el que per a 

la majoria és impossible.  
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F. Xavier Puchol Cataluña

Rest.

29 anys.

Vinalesa.

PUCHOL II

Un habitual de la competició que gaudeix del reconeixement de l’afició 

pel seu joc elegant i bones maneres, així com per la seua capacitat de 

lluita en cada quinze. A priori no entra en la nòmina dels aspirants al títol, 

però sí a oferir espectacle i tal vegada més d’un problema al rival que es 

creue en el seu camí. 

PABLO DE SELLA
Pablo Vidal Climent. 

Rest.

28 anys.

Sella.



El del Campionat Individual CaixaBank és l’únic títol que li queda per 

aconseguir i a punt ha estat de fer-ho en dues ocasions. Moltes són les 

virtuts de l’esquerrà de Benidorm dins d’un trinquet i per damunt de totes 

està el seu caràcter guanyador i el convenciment del fet que pot superar 

a qualsevol i arribar a ser el número u. 
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Rodrigo Sebastià Alonso.

Rest.

28 anys.

Benidorm.

PERE ROC II
Guillermo Alandes Vidal.

Mitger.

26 anys.

El Puig.

GUILLERMO

Probablement el braç més poderós de la modalitat d’escala i corda i tal 

vegada de la pilota d’elit. Una vegada ha estat capaç de controlar tanta 

força ha aconseguit fer-se un lloc entre les primeres figures. No està en 

les quinieles per a adjudicar-se el títol, però té condicions per al mà a mà 

i és un rival incòmode.



Semifinalista de les dues darreres temporades, el jove pilotari de les 

Valls té unes magnífiques condicions per al mà a mà. En les competicions 

per equips continua creixent i l’experiència que està adquirint en l’elit li 

està convertint en un dels millors representants de la nova fornada que 

arriba sobradament preparada i amb fam de títols.
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JOSÉ SALVADOR
José Salvador Fernández.

Rest.

22 anys.

Quart de les Valls.

JESÚS SAIZ
Jesús Saiz Herrera.

Rest.

21 anys.

Alfara de la Baronia.

Està entrant en la pilota d’elit i encara ha de progressar, però condi-

cions en té i possibilitats totes les del món. Esquerrà, i per tant complicat 

per la seua manera diferent de jugar. I de pilota més que violenta. Ja ha 

estat campió del mà a mà, encara que en categories inferiors. Tal vegada 

siga un dels possibles en un futur no massa llunyà.
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El seu braç esquerre és un diamant que continua polint-se, però ja es 

pot intuir que arribarà a ser una preuada joia. El net del gran Juliet és un 

dels joves que més ha progressat últimament i en el campionat anterior 

va demostrar que pot ser un candidat a arribar al més alt. El seu cim està 

fins ara en les semifinals, que no és poc.

SALVA PALAU
Salvador Palau Clerigues.

Rest.

23 anys.

Alginet.

Segur, de pilota fàcilment passada i amb un colp important, el jove 

d’Algímia ja està fent-se un nom en la pilota de primer nivell i entre els 

aficionats, principalment els de la Plana, que és la zona on més es prodi-

ga des que vesteix de blanc. Està en evolució, millorant els seus coneixe-

ments i adquirint experiència. 

LOSTADO
David Lostado Fernández.

Rest.

22 anys.

Algímia d’Alfara.
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El mà a mà és una competició més pròpia dels escaleters, però Santi 

és un imprescindible de l’esdeveniment més emblemàtic de la tempora-

da. I un rival a tindre en compte, com demostra el fet d’haver estat finalis-

ta en una edició. El de Finestrat és la prova evident que els mitgers poden 

ser importants en el Campionat Individual CaixaBank. 

SANTI
Santiago Ortuño Orquin.

Mitger.

34 anys.

Finestrat.
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