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i de les incògnites
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L’edició 2022 del Campionat Individual CaixaBank – Trofeu President de la Generalitat per fi serà la de la normalitat. Des que la pandèmia va aparéixer en les nostres
vides, les dues edicions anteriors van estar marcades, primer per les partides a
porta tancada i després per les restriccions d’aforament i per la necessitat d’extremar les mesures de seguretat. Ara, sense oblidar que el virus continua entre nosaltres i amb la precaució pertinent, els trinquets tornen a registrar i oferir el seu
ambient habitual de comunió entre pilotaris i públic, la qual cosa és un senyal
d’identitat de l’esport de la pilota valenciana.
En l’estrictament esportiu, la lluita mà a mà presenta enguany unes quantes
incògnites en les dues modalitats. La més evident, si Puchol II i Tonet IV podran
mantenir la seua hegemonia després de dues temporades consecutives sumant el
títol, el de Vinalesa en escala i corda i el del Genovés en raspall. El tercer, per a
ambdós, suposaria aconseguir en propietat la reproducció en gran del fris grec
coneguda com a ‘La Feninde’. El que està clar és que els dos arriben al campionat
pletòrics i en el mateix magnífic moment de forma de les edicions anteriors.
Al nom de Puchol II i Tonet IV estan estretament vinculats els de De la Vega i
Moltó, que van ser els seus rivals en les finals de 2020 i 2021. L’escaleter d’Almussafes va perdre la primera amb claredat i la segona per la mínima. En una va patir i
en l’altra va gaudir. Hi haurà arribat el seu moment? I el rest de Barxeta, present en
les últimes set finals i campió en quatre, va reconéixer en les dues finals que Tonet
IV havia sigut campió per mèrits propis, però que ell podria haver fet alguna cosa
més. Tindrà ara la tàctica definida per a fer front al terratrémol del Genovés?
I no ens oblidem dels pilotaris que ja han demostrat les seues virtuts en el mà a
mà, com per exemple Ian o Pere Roc II, i als joves que estan avisant des de fa unes
temporades, com Vercher, Vicent, José Salvador, Marc o Salelles II. I, per als romàntics: podria ser l’edició de Genovés II en la temporada del seu comiat com a professional?

Publicació de CaixaBank.
Edita i entrevista: Fundació de la Pilota Valenciana.
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XXXVII Campionat Individual CaixaBank d’Escala i corda - Trofeu President de la Generalitat Valenciana.

28/05

03/06

VALÈNCIA
(PELAYO)

SUECA

(EUSEBIO)

17:15h

PUCHOL II

BENISSA

DÉNIA

(EL ROVELLET)

18:30h

18:30h

GINER
BUENO

17:00h

14/06 MASSAMAGRELL 18:30h

11:30h

12/06

(TIO PENA)

LA POBLA
18:30h
DE VALLBONA

05/06

XÀBIA

11:30h

11/06 PEDREGUER 17:15h

SEMI FINAL
19/06 GUADASSUAR 11:30h

GRAN FINAL

SEMI FINAL
17/06

VILA-REAL

(SALVADOR SAGOLS)

19:30h

HUITENS

QUARTS DE FINAL
10/06 VILAMARXANT 18:30h

GENOVÉS II

04/06

Les dates, els trinquets i els horaris de les partides poden variar.

GRAN FINAL
25/06

VALÈNCIA 17:15h
(PELAYO)

VALÈNCIA

18:00h

(PELAYO)

27/05

SANTI

JESÚS SAIZ
FRANCÉS

(MIGUEL CANYA)

QUARTS DE FINAL
PERE ROC II

DE LA VEGA
PABLO SELLA

DIEGO d’ONDA
29/05

BENISSA

SALVA PALAU

HUITENS
05/06

05/06

VILA-REAL 18:30h

(SALVADOR SAGOLS)

JOSÉ SALVADOR
ÁLVARO GIMENO
MARC
GUILLERMO

06

RESUM ESCALA I CORDA 2021

Puchol II va guanyar i
De la Vega no va perdre
El rest de Vinalesa va aconseguir el quart
títol realitzant una demostració de poders
en una de les finals més igualades dels
últims anys.

L’edició del 2021 va deixar un bon nombre de partides de qualitat i algunes
sorpreses. Els veterans demostraven la seua mestressa i els joves les seues
ganes de trencar la dinàmica establerta en les últimes temporades. I, un mes
després del començament, la final tornava a enfrontar a Puchol II i De la Vega
per segon any consecutiu.
I novament es va imposar el pilotari de Vinalesa per a aconseguir el seu
quart títol en la cinquena final. Però esta partida no va tindre res a veure amb
l’anterior, prou clara per a Puchol II. El resultat de 60-50 així ho demostra,
però sobretot el fet que els dos pilotaris van guanyar els seus jocs del dau i
solament van cedir els del rest, amb la qual cosa la reballada va ser decisiva.
El duel va ser magnífic, una exhibició de qualitat d’ambdós pilotaris i una
constant de pilotades perfectament executades o restades.

ESCALA I CORDA
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L’ ENTREVISTA

Puchol II: A pel cinqué,
sense pensar-ho
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Si no ets capaç de captar l’atenció en el trinquet, no val de res. El que és important
és que la gent vinga a veure't. És el que realment necessitem, que s'òmpliguen i
facen les partides emocionants.
- Però l’Individual marca la teua trajectòria.
A mi personalment, no. Socialment sí que és el campionat més influent i el que
més marca. En teoria assenyala al millor jugador, però a un campionat i una
partida, és relatiu. Suposa pressió perquè t’ho jugues tot a cara o creu, però has
d’estar mentalitzat que és així. No cal pegar-li més voltes. El dia de demà no em
marcarà. Com més tinga millor, òbviament. L’aficionat s’enamora d’un jugador.
- Com recordes la final de l’any passat? Feia temps que un pilotari no t’apretava
tant en el mà a mà com De la Vega.

“Arribe amb la il·lusió d’haver guanyat la
Lliga. No serveix de res imaginar-me el fris
grec, si no treballe el dia a dia. Guanyar un
Individual és molt difícil”
- Com arriba Puchol II al Campionat Individual?
Arribe amb la il·lusió d’haver guanyat la Lliga. Content per eixe treball i, ara, és
mantenir eixe nivell. Soc més veterà i he millorat tècnicament. Potser he perdut
físic o em trobe igual, però he aprés a jugar amb més experiència. Tot es
compensa. La Lliga és un campionat que sempre em costa guanyar i em dona
moral, però no vull estar confiat. Ja és passat i em centre en el que ve ara.
- Enguany podries obtenir el fris grec en propietat. Només hi ha quatre escaleters que ho han aconseguit.
No serveix de res pensar en el fris grec si jo no em treballe els entrenaments i
el dia a dia. Guanyar un Individual és molt difícil, encara que parega fàcil o a
l’abast. Em faria il·lusió tindre el fris grec, però és una cosa que no em lleva la
son. Cada u escriu la seua pròpia història, el seu recorregut i cada jugador és
d’una forma. Al final, no deixa de ser un trofeu més. El dia de demà el veuràs i et
donarà bons records, però la gent de pilota en la qual em relacione no es fixa en
això, si soc sincer. Apareixeré en el quadre d’honor, però no deixa de ser això.

Una partida molt dura, a escala mental i física. Un rival molt passador, farragós
i tècnic. Recorde anar molt conscienciat a la final. Tenia clar que seria dura i estic
orgullós de la partida que vaig fer. En el moment que haguera amainat o abaixat el
cap, De la Vega m’hauria guanyat. Vaig saber aguantar mentalment. Cada partida
i jugador és un món. Tens el dia com el tens. De la Vega va fer una gran partida i
jo em vaig trobar relativament bé, encara que no en les millors sensacions. Quan
ixes a jugar, has de fer-ho en les sensacions que tens. No pots canviar-ho, és el
que hi ha. No pots escapar-te i amagar-te. La de 2020 la guanye amb més facilitat,
però l’anterior havia perdut. Qualsevol rival i fase és complicada.
- Pelayo, Massamagrell, Guadassuar i altra vegada a la catedral. T’agrada eixe
camí?
M’agraden perquè estan prop de casa i puc anar a entrenar amb comoditat. A
més els tinc molt tocats. Són trinquets durs. Tenen galeria als dos costats i això
m’agrada molt. De res servirà si no guanye en cadascuna de les partides.
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JUGADORS ESCALA I CORDA
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DE LA VEGA

DIEGO D'ONDA

Lluís De la Vega Herrero.
Rest.
23 anys.
Almussafes.

Diego López Fernández.
Rest.
18 anys.
Onda.

Un ferm candidat tenint en compte que ha disputat la final en les dues
últimes edicions i que en la passada va fer el mateix que el campió,
Puchol II: guanyar tots els jocs del dau i perdre els del rest. I com el de
Vinalesa va començar al dau, es va imposar per 60-50. La capacitat per a
tornar-ho pràcticament tot amb les dues mans continua sent la seua
principal arma.

Convidat a jugar el campionat amb els professionals més reputats per
la seua condició de finalista del mà a mà sub-23 i després de superar les
prèvies. Està ací per a aprendre, per a continuar evolucionant i adquirir
experiència. És la gran promesa de la província de la Plana i un dels
components de la nova fornada amb el futur més prometedor.
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JOSÉ SALVADOR
José Salvador Fernández.
Rest.
23 anys.
Quart de les Valls.

Ha estat semifinalista en les tres últimes edicions i això és bona mostra
de les possibilitats del jove de Quart de les Valls, a qui el mà a mà li va
especialment bé. D’estil contundent, segur en les restades i amb facilitat
per a encarar-se a la galeria, a José Salvador cal considerar-lo com a un
dels possibles candidats al títol.
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BUENO
Victor Bueno Gimeno.
Mitger.
31 anys.
Meliana.

Fa quatre temporades es va quedar a un quinze d’arribar a la final i
perquè la pilota va caure de dalt. És dels mitgers que millor executen el
dau, encara que el seu fort és l’aire, sobretot per baix. Per dins no és dels
grans pegadors, però per a les galeries lliures sí que en té bon braç. I
passador, com el que més. Desespera als rivals tornant pilotes impossibles.

14

JUGADORS ESCALA I CORDA

GENOVÉS II
José Cabanes Corcera.
Rest.
40 anys.
El Genovés.

Un dels grans protagonistes de la present edició, independentment del
que puga fer i on puga arribar. I és que este serà l’últim Individual de
Genovés II, que es retirarà com a professional el pròxim 31 d’agost
després de vint-i-quatre anys de trajectòria amb la qual s’ha convertit en
un dels pilotaris més grans que ha conegut l’esport de la pilota valenciana.
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ÁLVARO GIMENO
Álvaro Gimeno Burgos.
Mitger.
24 anys.
Massalfassar.

Un altre dels mitgers que s’atreveix a entrar en un terreny més propi
dels escaleters. I és que al de Massalfassar no li fa por res i la seua
pegada causa respecte als de l’altre costat de la corda. El seu fort és la
definició, encara que li queda perfeccionar les jugades habituals dels
restos per a arribar a la condició de favorit. Però cada temporada va a
més.
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PUCHOL II
F. Xavier Puchol Cataluña
Rest.
30 anys.
Vinalesa.

El número u fins ara indiscutible del joc per dalt corda, quatre vegades
campió, les dues últimes consecutives, en cinc finals completades. És el
favorit amb tot mereixement. No solament perquè és un especialista del
mà a mà, sinó perquè una altra vegada arriba al campionat en un
moment excel·lent i a més sent campió de la passada Lliga CaixaBank.
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PABLO DE SELLA
Pablo Vidal Climent.
Rest.
29 anys.
Sella.

Pilotari de bon jugar i habitual d’esta competició, que li permet reivindicar-se i demostrar les seues facultats, sobretot tècniques, juntament amb
les figures més rellevants de la modalitat per dalt corda. No és favorit,
però pot tombar més d’un pronòstic si té el dia. En la present edició arriba
en bon moment de forma.
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PERE ROC II

GUILLERMO

Rodrigo Sebastià Alonso.
Rest.
29 anys.
Benidorm.

Guillermo Alandes Vidal.
Mitger.
27 anys.
El Puig.

Probablement el pilotari més competitiu de la nòmina professional.
L’afició sap que quan Pere Roc II està anunciat, la batalla està garantida.
Sempre és un candidat en el mà a mà, on ja ha disputat dues finals.
Dominador del manual de la competició, és dels escaleters que millor es
fan avant per a jugar d’aire. I esquerrà, la qual cosa resulta un valor afegit.

Tot i que no entra en els pronòstics, és un espectacle veure’l jugar mà
a mà pel seu repertori per a tirar la pilota a la galeria. Es pot encarar dalt
pràcticament de qualsevol manera explotant la fenomenal força del seu
braç dret, el més poderós del joc per dalt corda. Per dins també sap
matar, però ha de dominar un poc més la vaqueta per a ser un referent
en la seua posició.
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JESÚS SAIZ
Jesús Saiz Herrera.
Rest.
22 anys.
Alfara de la Baronia.

Jove que continua en procés d’evolució, cada vegada més a prop del
nivell que requereix la pilota d’elit. Un altre esquerrà que quan pega fa
tremolar els fonaments del trinquet que ha millorat molt en el fet de saber
on dirigir la pilota amb sentit i perill. La seua participació és per a continuar acumulant experiència; el seu moment arribarà.
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FRANCÉS
Álvaro José Francés Moreno.
Rest.
25 anys.
Petrer.

Pilotari de gran classe i dels preferits per l’afició pel seu estil elegant
que s’assembla més al de pilotaris d’unes altres èpoques. Les lesions li
han apartat de la primera línia, però això ha quedat en l’oblit. Francés està
de tornada i des de fa mesos no para d’acaparar grans actuacions i elogis
totalment merescuts. Especialista del mà a mà.
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GINER
Marc Giner Giner.
Rest.
24 anys.
Murla.

En un parell de temporades s’ha ficat a l’afició en la butxaca i s’ha
consolidat com a una de les grans figures de la modalitat. Pilotari complet
que domina totes les facetes del joc i amb gran solvència en els colps
d’aire, tan importants en el mà a mà. Espectacle i carisma en un jugador
que està cridat a fer grans coses en la pilota d’elit.
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SALVA PALAU
Salvador Palau Clerigues.
Rest.
24 anys.
Alginet.

La promesa s’ha convertit en una realitat i cada vegada és més habitual
veure’l compartir cartell amb les grans figures. El seu braç esquerre és un
canó, que de vegades disparava sense control. Ja no; la progressió del
jove d’Alginet està sent notòria i esta millora evident en els esdeveniments
importants pot ser que també siga aplicable en el mà a mà. Ho comprovarem.
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MARC
Marc Gimeno Sánchez.
Rest.
27 anys.
Montserrat.

Pilotari d’estil no massa ortodox, però espectacular, que lluita cada
quinze com si fora l’últim. Tenint en compte la seua trajectòria recent, és
una molt ferma opció per a estar, almenys, en la final. Condicions en té
totes: és passador, fa dau, juga d’aire, per davant o de rebot. I, sobretot,
és dels escaleters amb la pilota més violenta.
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SANTI
Santiago Ortuño Orquin.
Mitger.
36 anys.
Finestrat.

El flamant campió de la Lliga CaixaBank en la posició de mitger. Santi
gaudeix d’una segona joventut i arriba pletòric de moral a una competició
en la qual sempre ha destacat. Tant, que és l’únic pilotari en la seua
posició que ha disputat una final amb l’excepció de Grau, que va estar
campió. Pegada i rapidesa són les seues armes.
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