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

L’edició de la normalitat 
i de les incògnites 

L’edició 2022 del Campionat Individual CaixaBank – Trofeu President de la Gene-
ralitat 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’extre-
mar les mesures de seguretat. Ara, sense oblidar que el virus continua entre nosal-
tres 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’Almuss-
afes 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 romàn-
tics: podria ser l’edició de Genovés II en la temporada del seu comiat com a profes-
sional? 
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Tonet IV es consolida 
com a número u

RESUM RASPALL 2021

El pilotari del Genovés va revalidar el títol supe-
rant novament a Moltó en la final i repetint una 
actuació contundent i eficaç

Abans de començar l’edició del 2020 es parlava de les opcions d’habituals 
en la lluita del mà a mà com Moltó, Ian o Marrahí, tots tres campions en 
diferents edicions. Això fins a la irrupció de Tonet IV, que participava per prime-
ra vegada en el Campionat Individual CaixaBank – Trofeu President de la Gene-
ralitat i es va proclamar campió sorprenent a tots pel seu joc tant contundent 
com efectiu en les jugades pròpies dels punters i també en les dels restos.

L’any passat, Tonet IV ja eixia com a favorit en els pronòstics perquè havia 
actuat durant tot un any com a un vertader número u. I el del Genovés es va 
reafirmar com a gran dominador del campionat i del raspall. El seu joc ja no 
sorprenia, era conegut pels rivals, però així i tot no van poder fer front al seu 
estil elèctric i a les seues pilotades que sempre van dirigides amb intenció o, 
com ell diu: “amb pena”. En la final va patir contra Moltó, però va dominar. 
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Tonet IV: Dos de dos 
i la Feninde a tir

- Si guanyes enguany, seria el tercer títol consecutiu i la Feninde a casa.
 No vull clavar-m’ho en el cap. Seria una il·lusió i un orgull poder guanyar-lo. 

Ho significa tot. És el que tot jugador voldria. Més encara sent mitger. Sí que 
m’agradaria aconseguir-lo, però no vull que estiga en la meua ment. Anirem 
partida a partida, a gaudir-les i els resultats eixiran. És conseqüència de treball 
i ganes. M’agrada guanyar-ho tot. En parelles i trios també. És un objectiu, com 
és alçar altres trofeus, encara que és de veres que un mà a mà és més màgic.

 
- Quin record guardes del títol de l’any passat?
 Moltó es va agarrar a jugar més tard i jo vaig aprofitar per a fer tres jocs al 

marcador. Després, ell es va ficar les piles i amb la calor que feia, jo vaig baixar 
el meu nivell. Quan va agafar ales, em va fer dos jocs seguits. Per sort vaig 
poder reaccionar i tancar la partida en dos tantejos. La recorde molt dura per 
la calor que hi havia eixe dia.

 “No vull clavar- m’ho al cap. Anirem a gaudir 
cada partida. És conseqüència de treball i 
ganes, encara que és de veres que un mà a 
mà és més màgic”

- Visualitzes l’últim quinze que et va donar el campionat? Que penses en eixe 
moment?

 Estava al rest. Va ser una pilotada que Moltó va jugar amb l’esquerra. Venia 
prou favorable per a mi i des del 8 vaig fer la forçada. Havia d'acabar en eixe 
moment i vaig tindre sort de tancar la partida i poder guanyar. No sabria dir-te 
que em passa pel cap. És una emoció indescriptible. Més que quan la jugues, 
quan veus que vas a fer el quinze. És tot el que cada pilotari somia. És per 
viure-ho.

 
- Vas estrenar-te directament als quarts de final per la lesió de Badenes. La 

primera partida sempre és complicada?
 Va ser un camí dur. La primera partida debute als quarts contra Iván a casa, 

perquè Badenes no va poder disputar els octaus. Era el debut i no acabes de 
desplegar bé el teu joc. Iván va fer un gran duel i em va posar en dificultats. A la 
semifinal contra Salelles II, em vaig trobar més còmode, més jugat. Les estrenes 
són bones per agafar sensacions, més en mi que soc punter i no estàs rodat fora 
de posició. Pots entrenar el mà a mà, però no és el mateix que jugar. Aleshores 
és important començar en bon peu d’inici. Una vegada més rodat, el joc ix a 
soles.

- En quin estat de forma arribes? T’agrada el quadre i trinquets que t’han tocat?
 Crec que bé. Físicament no entrene tant. Jugue partides prou apretades i 

agafe prou de joc. No són entrenaments animals, sinó practicar els colps que de 
normal no jugues. Clar que he mirat el quadre. Pots pensar que és més fàcil o 
difícil, però no. Tots els camins tenen la seua complicació. Si vols ser el campió, 
has de guanyar a tots. No pots elegir rival. Cada quadre té el seu, qualsevol pot 
donar-me un esglai. Crec que són trinquets on els tinc prou tocats, a excepció de 
Xàbia. No hi ha problema, ni per a mi, ni pels companys. Són trinquets del dia a 
dia i bones instal·lacions.



Mitger de moda per la magnífica Lliga CaixaBank que ha completat i en 

la qual s’ha proclamat campió amb Vicent i Murcianet. Pilotari de més 

tècnica que força, és del tipus de jugadors que tracten bé a la pilota. I 

jugar-la ben jugada suposa un problema per als rivals. No entra en els 

pronòstics, però podria ser una sorpresa per a més d’un perquè arriba en 

un moment dolç. 

RAÚL
Raúl Sanchis Pou.

Mitger.

24 anys.

El Genovés.

JUGADORS RASPALL10

Dames i cavallers... el número u. Campió dues vegades, les úniques en 

les quals ha disputat la competició més emblemàtica de la pilota. El del 

Genovés continua sent el gran dominador de la seua modalitat i el favorit 

en la present edició fins que un altre demostre el contrari. Pega fort, trau 

fort, raspa, juga d’aire, a rebot... un fenomen que ha revolucionat el 

raspall.

TONET IV
Tonet Ordiñana Llopis.

Mitger.

23 anys.

El Genovés.
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JUGADORS RASPALL

Finalista en les set últimes edicions i campió en quatre d’elles, 

necessàriament ha de considerar-se un dels favorits. La del mà a mà és 

la competició que més li motiva. En la passada Lliga CaixaBank es va 

lesionar en les semifinals i des d’aleshores està preparant-se per a 

recuperar el ceptre que Tonet IV ostenta des de fa dues temporades.

12

MOLTÓ
Alfonso Moltó Puertas. 

Rest.

30 anys.

Barxeta. 

13

Aire fresc que ha entrat com un vendaval. Encara està fent-se i ha de 

polir coses, però el seu nivell ja és el que requereixen les competicions 

més importants. En atac és un depredador; olora el quinze i l’acaba amb 

colps espectaculars. I pel seu caràcter guanyador s’està convertint en un 

dels preferits del públic. En categories inferiors ha sigut campió indivi-

dual.

MURCIANET
Adrián López Pardo. 

Mitger. 

19 anys. 

Castelló. 



La present està sent una temporada complicada per a Marrahí. Acostu-

mat a ser un dels referents del raspall, el de Castelló no acaba de trobar 

el seu nivell després de superar una lesió. El mà a mà, on és un dels grans 

especialistes i on ha estat campió una vegada en tres finals disputades, 

pot ser la seua porta de tornada a la primera fila.
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Julio Marrahí Ruano.

Rest.

32 anys.

Castelló.

MARRAHÍ

Un jove veterà perquè el d’Alzira ja fa anys que es prodiga amb les 

primeres figures. En les dues últimes temporades ha fet un pas de gegant 

i s’ha convertit en un pilotari amb molt de pes específic. Un gran parador 

de pilotes i sensacional en la definició, és dels tipus de rivals que no 

agrada tindre enfront. I sap jugar molt mà a mà; tant, que podria amargar 

el dia a més d’un.

LORJA
Paco Lorja Jordán.

Mitger.

23 anys.

Alzira.
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La trajectòria de Montaner està sent una muntanya russa. De molt jove 

va començar a anunciar-se amb les figures, però les lesions li van relegar 

a un lloc secundari. Ara torna a estar en el més alt amb tot mereixement 

i sobretot molta constància i il·lusió. Enguany ha sigut finalista en la Lliga. 

L’Individual pot ser una oportunitat per a reafirmar-se.  

MONTANER
Josep Montaner Pérez. 

Rest.

23 anys.

Almiserà.

Un altre dels joves exponents del raspall que s’ha consolidat totalment. 

Primera figura, com demostra en cada competició, trofeu o partida que 

disputa. El traure continua sent el seu principal senyal d’identitat, però el de 

Piles s’ha fet important en el món professional més enllà de la primera 

pilotada al dau. En el mà a mà ha de fer un pas endavant i ja està preparat.  

VERCHER
Ximo Vercher Guillem. 

Rest.

23 anys.

Piles. 



L’any passat es va quedar a no res de jugar la final, però Moltó li va 

remuntar en la semifinal en aprofitar que a Ian li van aparéixer unes 

molèsties físiques. El de Senyera és el candidat silenciós. Sempre 

compleix, sempre és perillós; és un martell que pega i torna a pegar. Un 

jugador fiable i dels pocs que han guanyat Lliga, Copa i Individual.  
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IAN
Ian Álvarez Tomás.

Rest.

25 anys.

Senyera.

Aspirant a figura pel que fa a les competicions per equips, on cada 

vegada té més presència. És un pilotari brau i valent al qual no li pesa la 

responsabilitat; per això, el seu creixement està sent més ràpid. Si manté 

l’evolució, en poc de temps podria estar entre els millors. També en el mà 

a mà, on ha sigut campió en categories inferiors. 

MARC
 Marc Ortega Femenia. 

Mitger. 

20 anys. 

Alcàntera de Xúquer.
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El xiquet que apuntava maneres ja és una figura totalment consolidada. 

L’any passat va ser finalista de Lliga i Copa i enguany ha estrenat el seu 

palmarés de campió d’una de les tres grans competicions en guanyar la 

Lliga CaixaBank. El de Xeraco està intractable, com una poma. Un dels 

pilotaris més complets que pot ser una alternativa.

VICENT
Vicent Sendra Acosta.

Rest.

21 anys.

Xeraco.

SEVE
Seve Martínez Murillo.

Mitger.

22 anys.

Castelló.

Amb vint-i-dos anys ja és campió de la Lliga i la Copa, a més de 

diferents tornejos de renom. Però Seve també vol ser un altre dels mitgers 

que han estat capaços de guanyar el Campionat Individual CaixaBank – 

Trofeu President de la Generalitat. Quan està de dolç. I ara ho està, les 

seues dues mans privilegiades són un malson per a qualsevol rival.



Un especialista del mà a mà que, tot i la seua joventut, cada vegada en 

té més pes específic en el raspall d’elit. Iván està progressant amb pas 

ferm en el complicat camí del professionalisme; ganes i aptituds no li’n 

falten. De moment ha aconseguit fer-se un lloc en els campionats i 

cartells més rellevants. Que arriben els títols és qüestió de temps, proba-

blement poc.
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IVÁN
Iván Esparza Santamaría.

Rest.

20 anys.

Ontinyent.
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El de Castelló de Rugat és pura constància i ganes de fer-se un nom en 

la primera línia del raspall i ho està aconseguint. Encara ha de fer coses 

rellevants per a pujar a l’escaló dels jugadors de referència, però Ximo s’ha 

guanyat el respecte de l’afició i els companys, sobretot aprofitant oportuni-

tats. La seua joventut és un punt a favor per a continuar progressant. . 

XIMO
Joaquin Boronat Mascarell.

Rest.

23 anys.

Castelló de Rugat.



El d’Oliva ho té tot per a ser campió en competicions per equips i, per 

què no, en el mà a mà, però encara està consolidant-se. Salelles II ja és 

important i una aposta segura per la conjunció de qualitat i potència a 

parts iguals. Falta que explote definitivament, encara que tampoc cal 

tindre pressa amb ell perquè solament en té vint anys. Temps al temps. 
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SALELLES II
Carlos Salelles Sorolla.

Rest.

20 anys.

Oliva

25

Jove que està tocant a la porta de l’elit. De moment es troba en el segon 

escaló, on s’ha confirmat com a pilotari amb futur, però de present. En el 

seu nivell és dels millors i per això ha rebut una invitació per a entrar en 

el Campionat Individual CaixaBank – Trofeu President de la Generalitat en 

condició de finalista del torneig sub-23.

RAFA
Rafael Pla Martí. 

 Rest. 

22 anys. 

Alzira.
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