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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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Quadre d’honor
RASPALL 0706

Tonet IV va fer història
RESUM RASPALL 2019

El pilotari del Genovés va debutar en la passada 
edició i es va proclamar campió superant amb 
autoritat a tots els rivals

L’edició anterior del campionat va començar amb la incertesa de si Moltó 
podria sumar el cinqué títol o si les grans alternatives, Marrahí i Ian, trencarien 
la seua hegemonia. A més a més estaven els joves valors que havien avisat en 
les competicions per equips que estaven preparats per a fer coses importants.

També hi hagué novetats, com la de Tonet IV. Referent indiscutible davant, el 
del Genovés no havia jugat mai mà a mà, ni tan sols en les categories inferiors. 
Sabent del seu nivell i magnífic estat de forma, hi havia curiositat per saber fins 
on podria arribar, com amb altres participants. I la curiositat es va tornar en 
admiració amb l’exhibició de poders i bon jugar que va fer en totes les partides 
fins a proclamar-se campió davant Moltó.

XXXV Campionat Individual CaixaBank Raspall -
Trofeu President de la Generalitat Valenciana.

CAMPIÓ SUBCAMPIÓEDICIÓ

1986
1987
1988
1989
1990
1991
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
2018
2019
2020

PEPITO 
PEPITO 
DIEGO 
COETER I 
PASQUAL II 
PASQUAL II 
PASQUAL II 
PASQUAL II 
JUAN 
JUAN 
CARLOS 
GORXA 
CARLOS 
GORXA 
WALDO 
GORXA 
WALDO
- 
WALDO 
WALDO 
COETER II 
WALDO 
WALDO 
WALDO 
WALDO 
WALDO 
WALDO 
COETER II 
MARRAHÍ 
MOLTÓ 
MOLTÓ 
IAN 
MOLTÓ 
MOLTÓ
TONET IV   

MALONDA II 
SEVI 
LORIPET 
LORIPET 
COETER I 
DIEGO 
JUAN 
LORIPET 
PASQUAL II 
CARLOS 
ARMANDO 
JAUN GRÀCIA 
GORXA 
WALDO 
MORO 
JAUN GRÀCIA 
ARMANDO 
JUAN
- 
JUAN 
AGUSTÍ 
ARMANDO 
COETER II 
COETER II 
ARMANDO 
ARMANDO 
COETER II 
MONCHO 
GUADI 
WALDO 
SERGIO 
MOLTÓ 
MARRAHÍ 
MARRAHÍ
MOLTÓ 

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
XXVII
XXVIII
XXIX
XXX
XXXI
XXXII
XXXIII
XXXIV



08

Tonet IV: El mitger que reina 
en territori dels restos

L’ ENTREVISTA

Defenses el títol. Com és alçar-lo? Recordes l’últim quinze? Tu sí que tenies a 

la teua gent a l’escala. 

- És difícil de descriure-ho. Tot el que volies s’ha complit. Va ser molta 

emoció. Clar que recorde l’últim quinze. Quan la jugue de bot i braç i veig que 

trenca a l’escala. Va ser un moment que no m’ho creia. S’ha acabat, ja n'hi ha 

prou. Va ser una final bonica. No hi havia res clar. La gent tenia confiança i 

il·lusió en mi, ja que era el primer any que disputava el mà a mà. Els vaig sentir 

molt a prop mentre jugava.

Amb iguals a 15 li trenques el dau a Moltó amb quatre quinzes seguits. Què 

vas pensar quan saps que tens la final en les teues mans? I quan la reballada 

cau en favor teu?

-Tampoc vaig pensar en res de l’altre món. Jugue a gust als dos costats de la 

canxa, encara que és veritat que el que pega primer, pega dues voltes. Vaig 

“Sempre dominen ells, però nosaltres també 
tenim qualitat per estar ací. Quan em vaig 
presentar és perquè em veia capacitat per a 
competir-lo”
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aconseguir fer bones tretes i eixa era la diferència, ja que en la segona pilotada, 

estic al meu terreny. A meitat trinquet, domine. Quan vaig al dau per a guanyar 

la partida, era ara o mai, encara que jo vaig a mort sempre. Les errades al rest 

van fer que perdera eixos jocs, però vaig anar depurant-los i al final vaig saber 

competir contra Moltó.

T’estrenaves a l’Individual i et toca enfrontar-te amb restos de la talla de 

Vercher, Marrahí, Salelles II i Moltó en la final.

- Va ser un camí difícil contra els restos que en millor forma estaven. Pense que 

això va fer que este campionat marcara la diferència. Jugar contra estos pilotaris 

i guanyar-los, té molt de mèrit per a mi. La final era més complicada encara, però 

després de vindre de totes les eliminatòries d’abans, havia agafat molta 

confiança.

Ets un mitger i per norma general este és un campionat per a restos. Senties 

eixe estigma?

- A la vista està que sempre dominen els restos, però els mitgers també tenim 

qualitats per a estar ací. Quan em vaig presentar és perquè em veia capacitat. 

Domine un poc del rebot, torne alguna pilota de l’escala i sé jugar, això et serveix 

per a competir el mà a mà. En ser mitger també em lleva l’etiqueta de favorit, eixa 

pressió és per als restos. Tractaré de fer un campionat com el de l’any passat.

El fris grec t’ha canviat la vida? Et sent més reconegut pel món de la pilota?

- No, jo seguisc sent el mateix. Sí que és de veres que ara es parla més de qui 

és Tonet IV, però jo no canviaré. La il·lusió de tot jugador és que la gent t’aprecie. 

Soc un tipus de pilotari que no em marque pels resultats, sinó pel dia a dia. Que 

la gent gaudisca. L'important és estar sempre competint, els títols ja vindran.



El pilotari de Castelló va adquirir la condició de primera figura molt 

prompte. De pilotada potent, segur en les seues accions i amb la facultat 

de jugar pràcticament igual amb les dues mans, la seua presència en una 

partida és sinònim d’espectacle. L’ambició és una altra de les seues 

virtuts i entre els seus objectius està el de proclamar-se campió del mà a 

mà. 

SEVE
Seve Martínez Murillo.

Mitger.

21 anys.

Castelló.

JUGADORS RASPALL10

El campió i el rival a batre. L’any passat va debutar en el mà a mà, on 

no s’havia prodigat ni en categories inferiors, i senzillament va arrasar. 

Des d’aleshores ha exercit plenament de número u per molt complicades 

que hagen estat les partides i els rivals. S’ha convertit en el ‘pilotari total’  

TONET IV
Tonet Ordiñana Llopis.

Mitger.

22 anys.

El Genovés.
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JUGADORS RASPALL

Tècnica, potència i una condició física extraordinària són algunes de 

les qualitats que han dut a Moltó a ser el gran dominador del campionat 

en els darrers anys, amb quatre títols aconseguits en sis finals disputades. 

L’any passat va ser sorprés, com tots, per l’actuació de Tonet IV, que li va 

superar en la final. Enguany, novament torna a ser un dels grans favorits. 
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MOLTÓ
Alfonso Moltó Puertas. 

Rest.

29 anys.

Barxeta. 
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El flamant campió de la Lliga CaixaBank continua disparat i pujant com 

un coet. Ja és figura indiscutible i la incògnita és comprovar fins on pot 

arribar, que segurament serà molt lluny i durant molts anys. És en número 

u en potència. Va entrar en l’elit sorprenent per la violència de la seua 

treta, encara que la seua progressió li ha convertit en un rest complet.  

VERCHER
Ximo Vercher Guillem. 

Rest.

21 anys.

Piles. 



Marrahí és del tipus de pilotaris que són capaços d’omplir un trinquet. 

Pel seu estil de joc, que conjuga qualitat i intensitat a parts iguals, però 

també per la manera de connectar amb el públic, del qual sempre ha 

estat un dels preferits. Durant anys ha sigut la gran alternativa a l’hegemo-

nia de Moltó en el mà a mà. Enguany torna a ser un ferm aspirant.

JUGADORS RASPALL14 15

Julio Marrahí Ruano.

Rest.

31 anys.

Castelló.

MARRAHÍ

Un dels millors en la definició i acabant el quinze. En la punta és 

inqüestionable la seua condició de referent i ara es troba en la fase de fer 

el pas al mig en els grans campionats. Pilotari valent, al qual també li 

agrada el repte de les partides un contra un. En les categories inferiors ja 

acumula títols individuals i en la competició absoluta ha demostrat que és 

perillós.  

LORJA
Paco Lorja Jordán.

Mitger.

22 anys.

Alzira.



Jove exponent del raspall que està fent-se un lloc entre els millors. La 

competència en la seua posició és molta encara que al de Castelló de 

Rugat no li pesa la pressió i sol aprofitar les oportunitats quan li toca 

aparéixer en els cartells més exigents. Per al mà a mà també té condi-

cions. De moment no per a entrar en el grup de favorits, però al temps.  

JUGADORS RASPALL16 17

Joaquin Boronat Mascarell. 

Rest.

22 anys.

Castelló de Rugat.

XIMO

El de Montaner és un exemple de constància i superació. El d’Almiserà 

va entrar amb força en el raspall d’elit i el nivell exhibit en el dia a dia li va 

atorgar l’oportunitat de participar en les competicions oficials més 

rellevants, on ha complit a la perfecció. Les lesions han interromput la 

seua progressió, però està de tornada.

MONTANER
Josep Montaner Pérez. 

Mitger. 

22 anys. 

Almiserà



Un dels pilotaris que sempre apareixen en els pronòstics. De fet ja ha 

aconseguit els tres grans títols: la Lliga, la Copa i, naturalment, l’Individual 

CaixaBank. En les competicions per equips és el rest que tot punter vol 

tenir darrere i en el mà a mà el tipus de rival que tots volen evitar. Segure-

tat i contundència són les seues principals cartes de presentació. 

JUGADORS RASPALL18 19

IAN
Ian Álvarez Tomás.

Rest.

24 anys.

Senyera.

La consecució del títol de la categoria sub-23 li ha concedit el bitllet per 

a la competició absoluta on podrà acumular experiència i minuts davant 

rivals que de moment són de més entitat. Figura en procés que destaca 

en l’escaló immediatament inferior al raspall de primer nivell encara que 

ja és requerit per a jugar partides de compromís. 

MARC
 Marc Ortega Femenia. 

Mitger. 

19 anys. 

Alcàntera de Xúquer.
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Fa no res que ha arribat a l’elit, però està clar que ha sigut per a 

quedar-se i per a ser important. Els 130 km/h de velocitat de la seua treta 

li van posar en el punt de mira de l’afició, però el de Xeraco és més que 

una primera canonada: sap jugar i cada partida que completa es nota que 

va a més. En el mà a mà pot ser un dels ‘tapats’. 

VICENT
Vicent Sendra Acosta.

Rest.

20 anys.

Xeraco.

La competitivitat caracteritza al pilotari de Xeraco, que va arribar molt 

jove al raspall de primer nivell, en el qual continua consolidant-se. Li 

queda recorregut i és un valor a l’alça. En el trinquet assegura treball i 

sacrifici, així com accions que generen reconeixement, sobretot si es 

tracta de defensar una pilota.

BADENES
Néstor Badenes Constantino.

Rest.

22 anys.

Xeraco.



Solament díhuit anys i cada vegada amb més presència en l’elit del 

raspall. Per les seues capacitats i dedicació, no hi ha dubte que el seu 

moment ha d’arribar i que es convertirà en un jugador de referència, com 

ho ha estat en totes les categories inferiors. És un futur candidat en el mà 

a mà, on s’ha proclamat campió en els escalons previs a la competició 

absoluta.

JUGADORS RASPALL22 23

IVÁN
Iván Esparza Santamaría.

Rest.

18 anys.

Ontinyent.

Pilotari de bones maneres i millor jugar, la continuïtat li ha permés 

recuperar el seu lloc en l’elit, que va perdre a causa de les lesions, que 

quasi van obligar-lo a posar fi a la seua trajectòria. En la competició del 

mà a mà no està en el grup dels favorits, però d’Alzira és del tipus de 

jugadors que tenen capacitat per a fer coses i posar en problemes a més 

d’un. 

ROBERTO
Roberto Chorda Villalba.

Mitger.

24 anys.

Alzira.



Pilotari de futur que ja és una realitat. Domina totes les facetes del joc 

i pot decantar una partida per qualitat o per potència, segons convinga en 

el moment. La magnífica evolució mostrada en els últims mesos li va 

permetre debutar en la passada Lliga com a titular. En l’edició anterior del 

mà a mà va ser semifinalista i solament Tonet IV li va poder parar.  
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Una de les sorpreses més agradables de la passada temporada i la 

present pel que fa al raspall del més al nivell. El jove de Castelló a entrar 

per la porta gran i, encara que té molt de camí fins a consolidar-se, ha 

deixat clar que per condicions pot arribar a ser un dels millors davant. I a 

més de mans té caràcter guanyador.

MURCIANET
Adrián López Pardo. 

Mitger. 

18 anys. 

Castelló

SALELLES II
Carlos Salelles Sorolla.

Rest.

19 anys.

Oliva
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