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RESUM
En aquest treball es teoritza sobre la modernitat, la globalització, el fenomen esportiu i allò
identitari prenent com a exemple el cas de la pilota valenciana: un joc amb trets encara premoderns
dins del segle XXI. S'investiga aquesta pràctica amb tot els seu simbolisme dintre de la modernitat.
Atès que els estudis antropològics sobre la identitat valenciana són escassos la immensa majoria
de la informació en la qual s'ha basat aquest treball prové tant de l'oralitat com de l'observació
participant dins del que és una etnografia contemporània.
Els resultats evidencien com s’hibrida aquesta pràctica dins de la modernitat i en concret dins de
la modernitat valenciana. S'analitza com fricciona dins de les polítiques actuals i dels avenços
tecnològics i informatius. D'aquesta manera s'ha aprofundit en els processos identitaris i en la
consciència col·lectiva tot i emfatitzant la relació dicotòmica entre globalització o modernitat i
premodernitat o tradició. S'esbrinen els conflictes i contradiccions que pràctiques com aquesta
suposen en la cultura valenciana, així com es plasma un diagnòstic de la situació actual de la
pràctica, almenys, en la vessant sociològica.
El joc de pilota, en definitiva, articula tota una sèrie de formes de fer i de veure el món, tota una
cosmovisió en conflicte amb els trets que ofereix la modernitat actual.
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RESUMEN
En este trabajo se teoriza sobre la modernidad, la globalización el fenómeno deportivo y la
identidad tomando como ejemplo el caso de la pelota valenciana: un juego con características aún
premodernas dentro del siglo XXI. Se investiga esta práctica con todo su simbolismo dentro de la
modernidad.
Debido que los estudios antropológicos sobre la identidad valenciana son escasos la inmensa
mayoría de información en la cual se ha basado este trabajo proviene tanto de la oralidad como de la
observación participante dentro de lo que es una etnografía contemporánea.
Los resultados evidencian como se hibrida esta práctica dentro de la modernidad y en concreto
dentro de la modernidad valenciana. Se analiza como fricciona dentro de las políticas actuales y de
les avances tecnológicos y informativos. De esta manera se profundiza en los procesos identitarios y
en la conciencia colectiva enfatizando la relación dicotómica entre globalización o modernidad y
premodernidad o tradición. Se averiguan los conflictos y contradicciones que prácticas como esta
suponen en la cultura valenciana y se plasma un diagnostico de la situación actual de la práctica, al
menos, en la vertiente sociológica.
El juego de pelota, en definitiva, articula toda una serie de formas de hacer y de ver el mundo,
toda una cosmovisión en conflicto con las características que ofrece la modernidad actual.
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ABSTRACT
In this dissertation we make a theory about modernity, globalization, sport phenomena and
identity. For such an enterprise we take as example the case of valencian ball. We research the game
with all its symbolism within modernity.
Because of the anthropological essays about valencian identity are lacking the vast majority of
data in which this investigation is based came from orality and participant observation within a
contemporary etnography.
Results show the ways this practice hybridize within modernity, specifically within valencian
modernitiy. It is analysed how the game intermingle in the policies and the technological and data
advances. In this way we delve into the identity process and the collective consciousness
emphasising the dicotomical relationship between globalitzation or modernity and premodernity or
tradition. We find out the conflicts and contradictions which practices like this one means in the
valentian culture and a diagnostic is captured about the present situation of the game, al least, in the
sociological aspect.
Valencian ball, in the end, assembles series of ways of doing and world views in conflict with the
features that the current modernity offers.
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INTRODUCCIÓ

Motivacions personals
Des que vaig descobrir el joc de pilota, em va encisar tot el que allà, en aquell ambient, es
rumiava: la gent que hi acudia, l'absència de dones, els homes d'aspecte feréstec, els pilotaires... Tot
era un micromón paral·lel a una col·lectivitat, la valenciana, en termes generals desarrelada, sobretot
a les grans ciutats, poc atenta a les “seues” pràctiques més atàviques, castellanitzada, deculturada,
influïda per una cultura hegemònica on no tenia cabuda un joc com el que finalment em vaig posar
a investigar: la pilota valenciana.
Eren els anys 80, quan jo anava al trinquet de Sagunt, el meu poble, a veure les partides de la fase
final del torneig individual d'escala i corda. El trinquet era nou i la competició de l'individual
iniciava les seues primeres edicions aprofitant l’avinentesa de tan flamant recinte. Per Sagunt
passaven els millors pilotaires. Entre altres, em cridava l’atenció la figura del marxaor, a qui no li
entenia absolutament res, encarregat d’unes travesses que no sabia com funcionaven. En aquells
temps però, això tampoc no m'importava massa. Preferia gaudir de tots els colps i de
l'espectacularitat del joc. De xiquets com jo, no n'érem massa, la veritat, llevat d’algun amic a qui
convencia gràcies a les entrades que mon pare, en aquell moment treballador de l’entitat
patrocinadora -Caixa Sagunt-, ens regalava. El trinquet, no obstant això, solia estar de gom a gom.
En aquell temps continuava en actiu el Genovés, l'arquetip de pilotaire que encarnava com cap
altre l'ofici i simbolitzava tots els atributs amb què els espectadors més s'identificaven. De totes les
finals que li vaig veure jugar, sempre contra Sarasol, recorde la gana i alegria que transmetia a tots
els allí presents, que acabàvem apropiant-nos del mite en què es va convertir anys a venir. La gent,
de fet, s’enfervoria amb el Genovés i sempre volia que guanyara, tot i que estava en el tram final de
seua vida esportiva i s'enfrontava amb pilotaires sovint més joves, com era el cas de Sarasol.
Destaque les partides d'aquell extraordinari escalater perquè haver presenciat el seu joc ha dotat a
tots els aficionats d'una càrrega emocional i d'una experiència estètica molt difícil d'imaginar en cap
altre esdeveniment. Recorde, per exemple, les imatges d’un Genovés exhaust, amb més de mitja
partida transcorreguda i amb el marcador igualat. Ell seia a terra a la banda del rest del trinquet,
recolzat en la muralla i amb la samarreta amarada de suor, quiet durant una estona, no sabria dir si
plorant pel desgast del mà a mà, o rient perquè encara tenia possibilitats de guanyar la partida. Hi
romania abatut, en terra, amb un genoll doblegat i amb la tovallola penjant del coll. I la gent
s'enfervoria, el trinquet bullia, tothom l’aclamava, fins i tot els seus rivals, sobretot Sarasol, el seu
deixeble, que també es rendia al seu carisma. Allà el teníem, per tant, d’una peça. S'alçava, es
canviava la samarreta i la partida continuava mentre el mite s'engrandia... L'agraïment a tot el que
ens regalava aquell pilotaire s’evidenciava a cada colp. Les emocions, els aplaudiments constants i
els plors dels aficionats l’envalentien durant el lapse que seia tot sol davant de tots. I llavors,
continuava, com ell deia, “desplegant el manual”: xafant les lloses que tocava, donant les passes
justes, mesurant les distàncies i executant colps inversemblants a fi de guanyar el quinze.
Així van ser les meues primeres experiències en un trinquet. Progressivament, vaig anar
endinsant-me en carrers, pels frontons i també per altres trinquets valencians. I ara, com dic als
meus estudiants, és una pena que el trinquet de Sagunt, escenari de tantes vesprades emotives, es
trobe tan desemparat. Perquè jo m'he aborronat veient jugar allà el millor pilotaire de tots els temps,
el Genovés, i l'he vist derrotat, i l'he vist guanyar i perdre, i em considere un privilegiat, igual que
tots els que vam viure els seus moments de glòria. A hores d’ara, em resulta impossible no
emocionar-me quan ho verbalitze. I és que, tal com resa la frase lapidària que entonaven els fans
dels Rolling Stones als anys 60, "jo hi vaig ser", és a dir, jo vaig tenir el privilegi de presenciar una
experiència única i irrepetible. Inoblidable.
Passaren els anys. I quan vaig començar a fer els cursos de doctorat, m'interessí pel tema del risc,
molt present en el joc de pilota. En termes generals, qualsevol disciplina esportiva s'ha encarregat
de minimitzar el risc i ha neutralitzat qualsevol imprevist al llarg del joc, però en la pilota sempre ha
estat present ja que els espais on es juga no estan domesticats del tot, o millor dit, no estan encara
completament controlats o especialitzats. Així és com em vaig llançar a la investigació d'aquesta
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pràctica. Volia saber com funcionava, què la mantenia viva, quina pulsió tenia la gent que encara
l'aguantava, perquè la pilota no és un bé immaterial com puga ser-ho una obra d'art que es restaura i
s’hi manté. La pilota depèn de la gent que se l'estima i que li rendeix fidelitat. En ple segle XXI,
quan la paraula globalització ha assolit la categoria d'ubiqua i ha entrat a formar part del vocabulari
dels mitjans de comunicació, m'interessava, m’interessa esbrinar com afecta aquest mot a pràctiques
tan antigues, tan tradicionals i tan locals com aquesta.

Contextualització del projecte
El següent projecte d'investigació s'emmarca dins dels estudis culturals 1. En aquest sentit s'ha
centrat en la relació existent de la pilota valenciana amb la ideologia, la classe social, el gènere i els
processos d'identificació. D'aquesta manera s'intenta ampliar la cultura analitzant-la des de les
relacions i lligams entre les formes locals i globals que es donen dins d'una societat globalitzada.
Així no es desvincula la pilota valenciana del context que l'envolta, al contrari, s'inclouen els factors
que afecten aquest fenomen tenint en compte els significats que els agents li donen a aquesta
pràctica. S'intenta retornar cap a un ethos més humanístic i a una manera més política i útil
d'investigar i analitzar associada no només a la sociologia i a l'antropologia cultural sinó a la
política social i econòmica que s'ha estat donant en l'objecte d'estudi fins ara. Aquesta exposició
focalitza l'atenció en un fenomen cultural com la pilota valenciana en l'actualitat, la qual trobem
que, o bé està marginada, o bé no se li confereix l'atenció que mereix.
A fi de dotar la tesi d'una justificació teòrica hem elaborat tot un seguit de capítols, que, com
veurem més endavant, beuen de les fonts de la tradició acadèmica crítica. A tall d'introducció, no
s'ha d'oblidar, però, el fenomen esportiu com a generador de la consciència col·lectiva i la capacitat
simbòlica dels subjectes locals. De fet, aquest fenomen actua com un mirall de les tensions i els
èxits. És el reflex del ritual. I a més, ens atorga una posició privilegiada per a reflexionar sobre la
nostra cultura, o més concretament, sobre el que en queda. Amb aquest estudi s'intenta elaborar un
comentari expressiu de les relacions socials. D’altra banda, si fem una analogia entre allò
tradicional i allò modern, la pilota valenciana no ha completat la transició entre joc i esport. I la
seua mera existència suposa tot un desafiament ateses les circumstàncies actuals: oci, consumisme,
etc. En totes les seues modalitats, de fet, és una crida contra el desarrelament, tota una antinòmia
dins del procés modernitzador que ha sofert València des de mitjans del segle XX.
El que pretenem analitzar, després de tot, són les fractures per les quals els jocs autòctons,
populars i tradicionals com la pilota encara hi perduren i identifiquen el territori on s’hi
desenvolupen. És a dir, no sols la rellevància que tenen aquests jocs en el poble sinó com afecta al
territori el fet que evolucionen, s'hibriden i es reinventen. Perquè, a hores d'ara, com diu Geertz,
“som a una època d'una antropologia pròxima d'interconnexió global, de moviment, d'inestabilitat,
hibridació i polítiques disperses i antihegemòniques”. 2 El cas que pretenem estudiar, a més, és un
joc immemorial i mil·lenari que prové de la cultura grega i ha arribat intacte als nostres dies, cosa
que és insòlit i inaudit, fet i fet una raresa més tenint en compte la rapidesa amb què es mou la
societat actualment. Perquè allò cert és que la pilota resulta estranya i il·lògica. Ben mirat,
representa un punt de connexió estable amb el passat que resisteix malgrat l’artificiositat dels grans
esdeveniments mediàtics: Copa Amèrica, Circuit de Fórmula 1, etc. Ara que, seguint a Anthony
Giddens, l'impacte de la ciència i les noves tecnologies determinen la nostra forma de pensar i sentir
el món3, el fet que alguns jocs tradicionals perduren en la societat valenciana ens hauria de fer
reflexionar.
1 Els estudis culturals es desenvolupen els anys 70 a partir de Birmingham Centre for Contemporary Cultural Studies
(CCCS) amb autors com Gary Hall, Raymond Williams o Paul Willis, entre altres. En un principi identifiquen la cultura
amb el consum i les activitats d'oci. Els mitjans i xarxes de comunicació, la política econòmica, la sociologia i
l'antropologia cultural, entre altres disciplines, es combinen per estudiar els fenòmens culturals des d'una vesant crítica.
(Hall and Birchall, 2006; Willis, 1981;Williams, 1966...).
2 Geertz, 2000, p. 80.
3 Giddens, 2006.
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Finalitat, objectius i qüestions metodològiques
Aquesta investigació teoritza sobre el risc, l’esport i la identitat prenent com a exemple la pilota
valenciana. També s'investiga el component simbòlic de la pilota valenciana així com si, a hores
d’ara, aquest "simbolisme" està desplaçat. Així es tracta d'observar, escriure, analitzar i determinar
quins conflictes, contradiccions, desigualtats i mecanismes de poder tenen lloc en aquesta pràctica
en què es palesen unes relacions i intercanvis totals i integrals.
La pilota valenciana suposa, d’alguna manera o altra, tot un desafiament a la modernitat. I aquest
desafiament afecta la societat, el risc, el territori, la tradició, la identitat i la globalització.
Pel que fa als objectius d'aquesta tesi, es concreten en:
1) Estudiar el context de la pilota i els seus processos d’identificació cultural i territorial.
2) Esbrinar com s'articula o estructura la identitat en el joc de pilota.
3) Examinar la seua historicitat.
4) Analitzar i esbrinar l’existència i l’aparent dicotomia entre tradició i modernitat.
Quant al desenvolupament de la investigació, s'ha utilitzat l'etnografia com a mètode
d'investigació qualitativa. A partir de l'entrevista, l'observació participant, els diaris de camp i les
posteriors anàlisis del discurs mitjançant mètodes tant inductius com deductius s'ha realitzat tot un
corpus de categories que ajuda a fer llegible i a aprofundir en l'objecte d'estudi.

Preguntes d'investigació
Les reflexions d’aquesta tesi giren al voltant de:
1. En primer lloc, la necessitat d'explicar els processos d'identificació, és a dir, de què es tracta i
com s'articula la identitat en la pràctica investigada. Considerant els processos globals en què estem
immersos dins l'Estat Espanyol i la Comunitat Europea ens preguntem com afecta la globalització a
la societat valenciana en general i a la pilota valenciana en particular? Finalment, reivindiquen els
valencians implicats en la pilota valenciana la seua identitat en termes ètnics (llengua, tradicions i
territori)?
2. En segon lloc, quines afinitats o trets identitaris, si és que hi ha, tenen els protagonistes que
formen part d'aquesta pràctica minoritària? Fins a quin punt i per què es manté la tradició? Poden
coexistir i complementar-se la tradició amb la modernitat o són conceptes contraposats i que
s'exclouen l'un a l'altre? Com deien en el primer punt, com afecten els processos globals i mediàtics
als costums i tradicions com el que configura el nostre objecte d'estudi? En definitiva, com arribar a
ser modern i regressar a les fonts?
3. Què és allò que desconeixem? És a dir, allò que hi ha darrere d'aquesta pràctica. Per què no ha
desapareguda ni s'ha transformada en un esport modern? És a dir, què la manté viva i per què en els
llocs on encara es practica, sovint pobles menuts poc industrialitzats i amb pocs serveis (cinemes,
supermercats, centres comercials, etc.) i, per altra banda, per què s'ha extingit de la majoria de
grans nuclis de població amb polígons industrials i serveis? Les diferències entre el camp i la ciutat
s'agreugen o es minimitzen?
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4. Finalment, per què i com està canviant la pilota valenciana? Està incorporant-se la dona?
Influeixen les noves tecnologies o les xarxes socials?

Hipòtesis
En un principi hauríem de tenir en compte què hi ha al dessota en la pilota valenciana, les
interaccions que s’hi produeixen i la pluralitat de visions de tots els agents implicats.
Així, doncs la hipòtesi central sobre les quals parteix la nostra tesi pot concretar-se en:
• Una partida de pilota ens ofereix un camp social4 amb unes interaccions entre els agents
força singulars.
A partir d'aquesta hipòtesi central ens plantejarem els següents supòsits, els quals no són tancats
sinó oberts.
• Hi ha unes condicions socials i particulars dels que hi participen en aquesta pràctica.
• Hi ha un camp identitari i simbòlic.
• Els valors són predominantment humanístics.
• La pilota practicada generació rere generació configura una consciència col·lectiva.
• Manté un vincle passat, present i futur.
• Crea un nexe d'unió.
• Es tracta d'una pràctica ritualitzada i vertebradora.

Breu descripció dels capítols
Les cinc parts que estructuren aquest treball són les següents:
1. "Fonaments teòrics": en primer lloc, hi ha uns apartats on s'argumenta què és la pilota
valenciana, com funciona, els orígens històrics, les regles, la dicotomia entre esport i joc i els àmbits
en què es practica. En segon lloc, s'elaboren unes construccions conceptuals necessàries en el nostre
estudi centrades en l'anàlisi dels canvis estructurals i d'articulació social, la qual cosa possibilitarà la
comprensió social i antropològica de la pilota valenciana. Els conceptes als quals fèiem referència
són: cultura, tradició, modernitat, globalització i identitat. L'anàlisi d'aquestes categories
possibilitarà una aproximació més comprensiva a la pilota valenciana.
2. "Metodologia": tracta sobre el fet empíric, és a dir, sobre el procés de la investigació. En
aquesta part, en primer lloc, es troba l'enfocament epistemològic adoptat per escometre la
investigació pròpiament dita.
Posteriorment, s'aborda la investigació qualitativa ja que aquest tipus de plantejament justifica les
raons epistemològiques dels marcs teòrics, dels nostres objectius i de les hipòtesis formulades. S'ha
fet una revisió dels marc teòrics en els quals s'ubiquen les etnografies. Tenint en compte que el que
volem observar i analitzar són les relacions i els discursos interns necessitem dotar-nos de
mecanismes per obtenir aquesta informació que no poden centrar-se en propostes distributives sinó
en propostes estructurals i en socionàlisis que s'adapten a les característiques especifiques del nostre
estudi etnogràfic. Per concloure, es planteja el disseny de la investigació, s'explicita com ha estat el
nostre rol i s'exposen les tècniques de recollida de dades així com la seua posterior anàlisi i
triangulació.
3. "Els resultats": ens endinsem de ple en l'exposició i la interpretació de les categories resultants.
Aquest és el gruix d'informació de la tesi. En les conclusions es triangulen els resultats obtinguts
4 Per camp hem considerat el que, segons Pierre Bourdieu (1991), s'entén com els espais on tenen lloc una xarxa de
relacions amb lleis de funcionament pròpies.
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amb la intenció de confirmar el grau de veracitat la informació.
4. "Discussió": els resultats es relacionen amb la bibliografia.
5. "Conclusions": se sintetitzen els resultats.
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1.1. Aproximació al joc de pilota
D'entre els autors que han investigat el joc, l'esport i el fet social, Pierre Parlebas, creador de la
ciència de l'acció motriu o praxiologia motriu, mostra com cada joc pot concebre's com un sistema
lògic amb uns mecanismes de funcionament i propietats singulars per a cada pràctica. La
praxiologia de Parlebas, per tant, ha estat la que més s'adaptava a aquest projecte ja que el joc
esportiu es presenta com un mirall de la societat.
En aquest apartat, en primer lloc, s'explica què és el joc; posteriorment, es passa a què és l'esport
i, finalment, després d'un recorregut històric, s'ubica la pilota valenciana dins d'aquesta
classificació.

1.1.1. Què és el joc?
En parlar de joc, Parlebas diferencia entre lògica interna i lògica externa.
La lògica interna tracta del patró bàsic d'organització que fan possibles les accions i
comportaments de cada joc, és a dir, les situacions motrius 2. Es tracta tant de les regles com de
l’estructura perquè el joc puga practicar-se amb èxit. És, com diuen Pere Lavega i Francisco
Lagardera, la gramàtica del joc3.
La lògica externa, per altra banda, té a veure amb les condicions de pràctica i els trets dels
protagonistes, característiques que no formen part del sistema praxiològic i de l'acció motriu, tot i
que esdevenen en informació rellevant i de gran interès. Es tracta, seguint a Lavega et al, de les
condicions, valors, i significats que li donen al joc els protagonistes4.
El joc, d'acord amb Salvador Olaso5, està integrat dins de l'estil de vida socialment adquirit del
grup humà que inclou les maneres pautades i recurrents de pensar, sentir i actuar. Per conseqüent el
joc forma part de la cultura i està impregnat de creences, moral, costums etc. No és possible, per
tant, entendre el joc fora del seu context, o de la lògica externa a causa que forma part de la identitat
cultural.
Per exemple, el jeu de paume (joc de pilota a mà) a França6 (coetani, durant els segles anteriors,
de la pilota valenciana en el trinquet conforme es conserva avui en dia) era inseparable del context
material i cultural ja que les dimensions del camp, els estris emprats i les modalitats d'interacció
adoptades depenien estretament de les peculiaritats locals, de la forma del lloc on es jugava i de les
normes de sociabilitat imperants.
D'entre la classificació de Parlebas hi ha els jocs tradicionals7, els quals s'entenen com a
pràctiques motrius lúdiques amb regles de tarannà local que encara es mostren allunyades de
l'estandardització i els estereotips tan presents en altres manifestacions internacionals pertanyents
als esports moderns. És a dir, estem davant de pràctiques no esportivitzades8.
Segons Lavega9 el joc és un fenomen bàsicament social que estableix entre els seus protagonistes,
un sistema de relacions que es projecta en les dimensions cognitiva, afectiva i social. En l’àmbit de
la motricitat els jocs tradicionals constitueixen una família singular, portadora d’escenaris lúdics
construïts des de la varietat, l'originalitat i la proximitat a trets culturals de caràcter local. Lluny de
ser pràctiques menys importants que els esports es tracta de manifestacions que activen valors,
2 Parlebas , 2001, p. 302-307.
3 Lavega, et. al., 2006, p. 70.
4 Íbid., p. 71.
5 Olaso,1999, p. 93.
6 Cal ressaltar que al Nord de França encara es juga al joc de paume en l'actualitat.
7 Parlebas, 2001, p. 277 classifica els jocs en jocs esportius tradicionals i jocs esportius institucionalitzats, però com que
el terme esport apareix en tots dos, per no dur a la confusió, hem optat per parlar de jocs i d'esports.
8 "L'esportivització és el procés institucional, pel que una activitat ludomotriu (gairebé joc, joc esportiu tradicional o
gairebé esport) arriba a la condició d'esport". Ibid., p.131. (Aquest procés s'explica en l'apartat següent: Què és l'esport?)
9 Lavega, 2011.
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missatges i símbols carregats de significació i sentit per a la societat del segle XXI; el diàleg
intergeneracional, el respecte als altres, la relació sostenible amb el medi ambient o el paisatge urbà
en són bons exemples.
Si fem una mirada als jocs tradicionals veiem que presenten abundants xarxes de comunicació:
un contra tots, tots contra un, etc. Algunes vegades, fins i tot, existeix la possibilitat de canviar
l'estructura durant el propi joc. Les xarxes d'interacció en els esports, en canvi, es limiten al duel
simètric.10
Com diu Johan Huizinga,11 els jocs es caracteritzen per l'espontaneïtat i la convivencialitat. A les
peculiaritats ètniques corresponen originalitats lúdiques. Per aquest motiu Parlebas 12 parla
d'etnoludisme i d'etnomotricitat. El primer concepte fa esment al lligam entre els jocs i la cultura a
la qual pertanyen, mentre el segon fa esment a la relació de les pràctiques motrius amb la cultura i el
medi social on es desenvolupen.

1.1.2. Què és l'esport?
Les diferències cabdals entre els jocs esportius i els tradicionals rauen en situacions de feina o
treball i d'esbargiment o gaudi. Cosa que en el vocabulari de Parlebas es tradueix per situacions de
ludomotricitat en els jocs tradicionals i situacions d'ergomotricitat en els esports, a més d'un factor
que és la institucionalització absent en els jocs tradicionals i ben palesa en els esports, la qual cosa
es tradueix amb la incorporació de les federacions esportives.
Per a Parlebas13 l'esport és el conjunt de situacions motrius codificades en forma de competició i
institucionalitzades. Tot i que el mot sembla tenir un significat clar i és emprat correntment es
tracta, dom diu Parlebas, d'un clar exemple de pseodoclaredat que encobreix una confusió increïble.
De fet, estem d'acord amb Parlebas14 quan aferma que per esport s'entén una partida d'escacs, una
passejada pel bosc, una final olímpica, un partit de futbol, unes braçades en la mar, etc. El terme,
com diu Parlebas, no és polisèmic sinó pansèmic i com que s'adapta a tot acaba per perdre el seu
valor diferenciador i per no significar res. El seu sentit s'ha esvanit per abús de la metàfora.
En suma, per molts autors que han estudiat el fenomen15, la transformació d'una activitat en
esport es caracteritza per l'adopció d'un sistema de puntuació exigent i pel sotmetiment a la
quantificació i la mesura. Els trets principals són: l'adopció d'un espai específic, estandarditzat
estable i sense imprevistos, és a dir, un espai natural domesticat. Ens trobem davant de, per una
banda: una submissió a les exigències d'una temporalitat rigorosa; el cronòmetre i el calendari
dominen el temps. I, per una altra banda, una identificació de les xarxes d'interacció amb un sol
model, que enalteix una oposició equilibrada i una gran comprensibilitat16.
A hores d'ara, i segons Parlebas17, per a tenir l'estatus d'esport ha d'haver-hi una presència als Jocs
Olímpics i als campionats Mundials i per tant assolir un estatus internacional.
Un cop definit el que és l'esport cal fer un recorregut històric d'aquest fenomen a fi d'esbrinar
com ha anat evolucionant. El germen d'aquesta transformació dels jocs tradicionals en esports rau
en els col·legis d'Anglaterra del segle XVIII. Sorgeix arran del capitalisme i de la revolució
industrial i tecnològica, de l'organització dels Estats Moderns i de la implantació d'una estructura
política parlamentària, de l'expansió internacional dels mercats gràcies al lliure comerç i de l'ús
monopolístic de la violència per part de l'Estat 18. El fenomen esportiu, per tant, no és més que un
10 Parlebas, 2001, p. 144.
11 Huizinga, 1949.
12 Parlebas, 2001, p. 223- 231.
13 Ibid., p. 105-106.
14 Ibid., p. 106
15 Brohm, 1978 i Parlebas, 2001 entre altres.
16 Parlebas, 2001., p. 145.
17 Ibid., p. 105-130.
18 Elias i Dunning,1992, Parlebas, 2001, p.105-30 i Lagardera, 1997, p. 14. Tot i que no anem a endinsar-nos en el
tema no hem d'oblidar el paper de l'esport en el procés de colonització tocant el sotmetiment i la submissió de les
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producte cultural fruit de la modernitat que naix a Anglaterra, es desenvolupa en la resta d'Europa
durant el segle XIX i s'escampa per tot el món vertiginosament al llarg del segle XX.
Centrant-nos en l'evolució del fenomen, es podria dir que arrenca a principis del segle XX amb
el sorgiment de la premsa especialitzada i la recerca d'una clientela i d'uns interessos comercials
dels fabricants, cosa que intervindrà ràpidament en el negoci multiplicant la seua extensió19.
En els seus inicis l'esport es caracteritza per: ser un entreteniment actiu, reservat a una
aristocràcia ociosa i acomodada. Cal dir que la jornada feinera era de 10 hores diàries i sense cap
dia de descans. L'esport, al capdavall, era un estil de vida associat a un privilegi aristocràtic. Es
tractava d'una activitat física alegre i lliure i practicada a l'aire lliure. Rebutjava els espais massa
especialitzats atès que s'allunyava de la insana ciutat massificada. Volia ser aventurer i lliure. Era un
clar exponent de la ludomotricitat en contraposició a les pràctiques gimnàstiques d'aleshores. Era
una pràctica, per tant, inventiva associada al desenvolupament tècnic i científic d'avantguarda.
Exemples són la bicicleta, el cotxe, la moto, l'avió... La imaginació prenia la vara de comandament
fins els principis del segle XX.20
Després de la Segona Guerra Mundial l'auge dels mitjans de comunicació com la ràdio, la
televisió, els mitjans de transport i el desenvolupament tecnològic i econòmic inexorablement
afavoreix el fenomen esportiu que es transforma en un esport espectacle de masses amb una forta
identificació nacionalista. Aquestes però, són també les causes del declivi dels antics jocs
tradicionals. D'ençà els esports, a banda de tenir reglaments molt precisos, es caracteritzen per anar
cap a l'espectacularitat i estar associats als processos socioeconòmics i de consum.
L'esport modern, continua evolucionant cap una burocratització, que per a Allen Guttmann21 és
un punt de ruptura entre les societats tradicionals i la realitat occidental contemporània, la qual es
caracteritza per una complexa organització composta per federacions, lligues, associacions
d'aficionats, sindicats, directius, àrbitres, funcionaris, etc., és a dir tot un procés
d'institucionalització completa.22
A hores d'ara l'esport s'ha convertit en element cabdal en l'articulació de les societats modernes.
Tesis com la de Lagardera23 aclareixen els dubtes: "l'esport constitueix un determinat comportament
humà. Es tracta d'una construcció cultural que implica l'adopció de formes concretes de conducta,
essent envoltades d'un complex entramat que inclou accions, relacions, emocions, símbols, rituals i
valors".
Segons aquest autor s'ha anat entreteixint un model cultural adaptat a les exigències de la vida
actual (vigorèxia, culte al cos, auge dels gimnasos, running, cicloturisme, etc.) i així la cultura
esportiva s'ha construït com una superestructura hegemònica en tot el món.24 En consonància amb
Lagardera, Manuel Garcia Ferrando25 aferma que ha aconseguit endinsar-se en el teixit social de les
societats europees per fer-ho posteriorment i progressiva per pràcticament tot el món tot i
convertint-se en un fenomen mediàtic global que conforma actituds, hàbits pràctiques i institucions
socials.
D'altra banda l'esport segons Jean-Marie Brohm:
Reprodueix relacions burgeses com la selecció i la jerarquia, la subordinació, l'obediència, etc.;... difon una
ideologia organitzativa que depèn de la competitivitat, les marques i el rendiment;... i transmet a gran escala els
colònies a la metròpolis.
19 Parlebas, 2001, p. 108. La vinculació de l'esport amb la societat de consum i la classe social estava preparant-se.
20 Ibid., p. 109.
21 Guttmann, 1978.
22 L'esport persegueix la institucionalització de regles motrius que eliminen el desordre i la paradoxa. És un model de
simetria i equilibri. (Parlebas, Op., Cit., p. 96). El nostre segle ha escollit una etnomotricitat caracteritzada per la
codificació estricta, la medició, la competició, la recerca del rendiment. La societat s'ha esportivitzat.
En línia amb açò la domesticació de l'entorn espacial és palesa a hores d'ara, l'objectiu és l'eliminació d'imprevistos que
compensen la manca d'incertesa procedents del medi físic. (Ibid., p. 136-9.)
23 Lagardera, 1997, p. 11.
24 Ibid.
25 García Ferrando, 2009, p. 30.
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valors generals de la ideologia de la burgesia governant com el mite del superhome, l'individualisme, el progrés
social, l'èxit, l'eficàcia, etc.26

Com es veu s'ha convertit en el fenomen representatiu dels valors de la societat moderna
contemporània. L'antropologia, però, és de les darreres disciplines humanístiques en estudiar
l'esport coma fenomen social contemporani. Seguint a Vicenzo Padiglione 27 el fenomen esportiu
modern, no sols ha vençut als seus opositors sinó que s'ha desbocat tocant els marges inicialment
establerts pera contenir-lo, (la violència n'és un exemple, així com les hàbits esportius de la
població) tenint en compte el que ha crescut en alteritat i sacralitat. Investigar l'esport, per tant, és
endinsar-se en uns complexes socials estranys, aparentment inútils, però fonamentals irracionals i
sensats alhora.
En conclusió l'esport modern, conforme el tenim a hores d'ara, pateix les conseqüències del seu
propi èxit i de la seua generalització a causa que la magnitud dels efectes socioeconòmics de
possibles modificacions, la reglamentació estricta i la burocratització no afavoreixen el
ressorgiment de la novetat i l'originalitat, més pròpies dels antics jocs.

1.1.3. Què és la pilota valenciana?
En parlar de pilota ens trobem davant d'un joc que en l'època medieval es practicava per tot arreu
d'Europa i ara, vestigi d'aquelles corts europees i pobles que el practicaven, ha quedat reclòs a
alguns indrets escampats tant per la geografia europea com per l'altra banda de l'Atlàntic, fruit de la
influència castellana en conquistar aquelles terres.
Segons Víctor Agulló et al28 i Alberto Soldado29, tot i que la major part dels jocs de pilota a mà
s'han perdut hi ha que encara subsisteixen en algunes regions de l'Estat Espanyol. Així trobem la
pilota basca al País Basc, Iparralde (Pais Basc Francès), Navarra i La Rioja fonamentalment i en
altres països del món on ha estat portada per l'emigració com Sudamèrica, els Estats Units, etc.; el
pelotamano, una altra modalitat també es juga a Lanzarote on manté un centenar de jugadors, la
pilota valenciana que es continua practicant en l'Antic Regne de València i altres regions del món
com la Picardia a França,Valònia i Flandes a Bèlgica, la Frísia a Holanda, la Ligúria, el Piemont i la
Toscana a Itàlia, Nariño a Colòmbia, Mèxic i els carrers de Cotacachi a Equador, que practiquen
jocs de pilota a mà semblants a la modalitat valenciana de llargues.
Davant d'una societat esportivitzada, com aferma Lagardera, 30 s'ha destruït i transformat costums
socials i exercitacions físiques tradicionals, així com costums i gustos estètics. La pilota valenciana,
com a joc tradicional i autòcton, no n'és cap excepció. Al capdavall, la desaparició dels jocs
tradicionals esdevé en la pèrdua d'un patrimoni cultural com ho són els contes, les danses o altres
rituals.

1.1.3.1. Transformació històrica del joc de pilota al país valencià
Els jocs de pilota dels maies, grecs, romans, dels cavallers de l'Edat Mitjana, etc., els practicaven
en espais oberts, llançant-se la pilota alternativament, un equip o una persona d'un costat a un altre,
d'un espai que bé podia ser el camp obert o el carrer d'una urbs, el pati d'un castell i fins i tot un
simple tram de carretera o camí.
Segons Víctor Iñúrria, desconeixem amb quines regles hi jugaven. Pels indicis trobats s'ha deduït
que a Grècia i Roma sembla que jugaven a llargues i que fou anomenat feninde31. Hi ha hipòtesis
26
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que amb els exèrcits romans aquests joc de pilota es va difondre pel món occidental, així és que sota
l'aculturació romana el joc, passats els segles, era present a totes les zones on l'imperi s'hi havia
estès.
La presència dels àrabs a la península ibèrica provocà un buit informatiu, raó per la qual cal
esperar cinc segles perquè comencem a tenir alguna informació.
Durant l'Edat Mitjana entre nobles i poble pla es va establir una distinció binària: el noble es
tancà en els seus espais privats, mentre que els simples jornalers, artesans, menestrals, en definitiva,
el poble pla jugava als espais lliures annexos al castell, és a dir, al carrer. 32 A França les formes de
jugar de la cultura grecollatina reïxen, exemples en tenim a París, on cap a l'any 1600 hi havia unes
dues-centes cinquanta pistes de pilota i vivien d'aquest joc unes set mil persones entre propietaris,
jugadors, etc. França, precisament, fou qui més tracta de recuperar les referències perdudes de
l'antic imperi romà. El joc allà rebé el nom de jeu de paume, fou una pràctica comuna dels seus
ciutadans i va evolucionar per establir espais propis de la noblesa davant dels espais lliures del
poble.33
Al segle XVII, però, els gustos de la noblesa canviaren per d'altres més refinats i estilístics com
l'equitació, el billar o l'esgrima. Era un procés generalitzat a les corts europees. Perdut l'efecte
d'imitació de les classes altes, el joc davallà i es limità al divertiment de les classes inferiors.
Al territori valencià, amb l'arribada dels cavallers de Jaume I i del món cristià, aquells hereus dels
gots portaren la pilota amb ells ja que eren coneixedors dels gustos i costums de les corts reials i la
noblesa de França i del centre d'Europa, els quals l'havien redescobert. Així és que quan encara no
havia passat un segle de l'arribada de Jaume I va ser tal l'arrelament del joc i l'afició, que s'havia
estès entre el poble i els senyors, que les autoritats van prohibir la seua pràctica en carrers en
considerar-la una activitat perillosa en tant que era un factor d'agitació popular perquè durant el joc
es deien blasfèmies i ofenses contra Déu, a més que ocasionaven danys i desordres i ja n'hi havia
que en feien ofici.34 L'any 1391, per exemple, els jurats de la ciutat de València van prohibir jugar
als carrers de l'interior de la ciutat emmurallada. Aquests bans es repetirien al llarg dels segles a
ciutats com Castelló, Alcoi o Alacant. 35 Tot i així, de ben poc van servir aquestes prohibicions
perquè el poble que produí forts avalots continuà jugant i les autoritats es veren obligades a fer l'ull
cec.36
En els sermons de Sant Vicent Ferrer (s. XIV-XV) i en els diàlegs de Lluís Vives (s. XVI), dos
valencians universals, ja s'esmenta el joc de pilota. 37 Per aquest motiu la rellevància que el joc tenia
en aquells segles a tot el regne de València.
En l'Edat Mitjana és sabut que el joc de pilota era qüestió de cavallers i de la noblesa, que jugava
als trinquets, mentre el poble jugava al carrer, conforme avança i quan les classes dirigents
abandonen el joc, el poble ocupa el trinquet.
Per tant, el joc de pilota al territori valencià ja té aleshores una forta càrrega social: per una banda
els nobles es tanquen als espais que els oferien els trinquets, els quals començaven a alçar-se arreu
del territori, i per una altra el poble, que jugava als carrers de les viles.38
A finals del segle XV les principals famílies nobles de la capital del regne tenien trinquet propi
(segles més tard arribant a la contemporaneïtat els substituirien per camps de tennis), però que
també n'hi havia per a l'entreteniment del poble baix i continuaven jugant els fills dels reis i els dels
papes.39 El joc de pilota, per tant, era practicat per totes les classes socials.
Durant el segle XVII el llanguiment del joc que es dóna arreu d'Europa, no es produí en aquells
indrets on més s'havia afermat entre el poble, com ara al País Basc i al Regne de València on,
contràriament, adquirí un auge extraordinari com ho palesen la copiosa documentació d'obertura de
32 Íbid., p. 41.
33 Ibid.
34 Ibid., p. 43.
35 Ibid., p. 41.
36 Ibid., p. 43.
37 Soldado, 1998, p. 23-25.
38 Ibid., p. 43.
39 García Frasquet, 2013, p. 50.
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trinquets -molts gestionats per convents, parròquies i hospitals-.40
Així és que fins el segle XIX les classes benestants continuaven jugant als trinquets mentre que el
poble no abandona mai la pràctica al carrer per més que fos prohibida.
El tarannà eminentment popular continuà al llarg del segle XIX i s'accentuà amb l'entrada de la
modernitat, quan els gustos de la burgesia urbana evolucionaren cap a nous esports emergents
alhora que la pressió urbanística ocasionava l'enderrocament de trinquets.
La decadència a les grans ciutats es compensava àmpliament amb una massiva expansió per la
resta del territori des dels Ports de Morella fins a les Valls del Vinalopó, com testimonien els noms
que rebien els grans jugadors del passat: El Sagal de Petrer, Nel de Murla, etc. 41 A més, també se'n
fa referència als carrers des de Xàbia fins a Morella, per exemple.
Als dos territoris on perdurava la pràctica -Euskadi i València- trobem que en el cas basc, el joc
directe,42 el juguen amb estris: laxoa o guant; mentre que els valencians prefereixen fer-ho amb la
mà nua. A més, en el segle XIX, al Nord el joc al llarg és relegat a un segon pla pel frontó 43 amb la
qual cosa el País Valencià junt amb la comarca del Batzan a Navarra i les Canàries passen a tenir
pràcticament l'exclusivitat de la tradició del joc directe de pilota a mà: les llargues i les seues
variants.44
Així és que des del segle XIII amb l'arribada de Jaume I i fins l'any 1936 coincidint amb la
Guerra Civil Espanyola, és a dir, durant gairebé set segles, el joc de pilota va gaudir de gran
popularitat en terres valencianes; s'hi van construir molts trinquets i aquesta transcendència es va
reflectir en nombroses referències periodístiques, literàries i artístiques.45
És durant el segle XX que el joc passa de ser practicat per tots els estaments, àdhuc l'aristocràtic
que eren els que tenien els trinquets i temps d'oci a bastament i fins aquest segle podien considerar
la pràctica dins dels trinquets com a seua, a ser practicat per les classes subalternes. Per a Recadero
Agulló: "(...) la pilota valenciana va viure el seu gran moment durant el darrer terç del segle XIX i
el primer del XX, amb l'apertura de més de 50 trinquets a tot el territori valencià".46
El règim franquista va constituir un obstacle per a la pervivència del joc, en observar amb
desdeny la pràctica de fort arrelament popular, en la qual s'emprava el valencià com a llengua
vehicular, a més de no considerar els trinquets un lloc recomanable per als valencians, que
presumien de catòlics, i per ser un lloc on es travessaven diners i s'escoltaven blasfèmies. 47 A més de
la dictadura franquista, com apunta Llorenç Millo, 48 l'arribada de la televisió i el futbol, l'ocupació
dels carrers pels cotxes i la conseqüent pèrdua del carrer com a espai lúdic i de relació i un cert
esnobisme burgés acabaren amb la bona salut del joc, a més de la migració cap a les grans ciutats.
Als anys 50 i 60 es conserva la popularitat en molts pobles de la ruralia, cosa que juntament amb
les travesses fa que es mantinga, però poc a poc anà minvant, de manera que en la dècada dels 70
arriba a una crisi total. 49 Les conseqüències que comporta la vinguda de la modernitat, que
coincideix amb la dictadura franquista com hem esmentat abans, gairebé acaba amb la tradició.
A mitjans de segle XX l'arribada de noves disciplines esportives com el futbol, introduït a través
de la televisió, planteja un repte al joc tradicional ja que el futbol és transparent permet la
competició oficial i anima a la comparació.50
Estem davant per tant d'un procés d'aculturació en què, com afermen Kendall Blanchard i Alyce
40 Ibid., p. 51.
41 Ibid., p. 51.
42 En referència que la pilota no ha de rebotar en una paret per ser jugada, sinó que es colpleja directament cap al camp
contrari, talment com el tennis, el volei, etc.
43 Gonzàlez , 2005, p. 53.
44 La popularitat i ressò que tenia la pilota entre el poble feu que els valencians de la Marina que emigraren a Argentina
durant el primer terç del segle XX construïren allà un trinquet.
45 Iñúrrria, 2013, p. 46.
46 Agulló et al., 2009, p.131.
47 Llopis i Bauset 1987, i Iñúrria, 2013, p. 47.
48 Millo 1982.
49 Iñúrria, 2013, p. 47.
50 Martos, et al., 2007.
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Cheska51, s'imposen els trets culturals d'una societat més avançada o superior sobre una altra
subordinada o més dèbil, que podrà acabar semblant-se a la superior. A hores d'ara això està
perpetuat i la desigualtat és manifesta.
En el cas que ens ocupa, a partir de la dècada dels 80 amb la creació de la Federació de pilota
valenciana s'institucionalitzen les regles de cada modalitat. S'entra en un procés d'esportivització: es
desenvolupen i es regulen les normes i competicions del joc, però intentant conservant la tradició.

1.1.3.2. La pilota valenciana: una relació dicotòmica entre l'esport i el joc
Com afirmen Daniel Martos i Oidui Usubiaga, 52 en el seu estudi comparatiu de pilota basca i
valenciana, s'observa un procés de conversió en esport que suposa una certa estandardització tot i en
el cas valencià el procés s'ha iniciat més recentment i el joc se situa a cavall entre aquest i l'esport.
Sovint la consideració que se'n fa de la pilota valenciana com a joc tradicional cal revisar-la si
prenem com a referència a Parlebas53, ja que aquest autor considera com a jocs tradicionals aquells
en què les regles són vàlides localment i no presenten cap relació amb les institucions, la qual cosa
no es correspon al nostre cas.
Tot i això, cal destacar que en el procés d'institucionalització de la pilota valenciana, és a dir:
quan es crea la Federació de Pilota Valenciana en l'any 84, ja es fa esment que prevaldran les
particularitats locals.54
Per al nostre cas seria més adient, en línia amb la praxiologia de Parlebas, parlar de els quasi
esports, que són aquells jocs que ja han estat sotmesos a una forta tendència esportivitzadora així
com s'han harmonitzat les regles de diversos llocs inclús a nivell regional.55
Si tenim present el procés d'esportivització, 56 la pilota moderna seria l'equivalent al tennis actual
en el qual el joc ha estat estandarditzat i el codi uniformat. En el nostre cas, per exemple, la
transformació del joc de pilota en el tennis va deixar de banda els particularismes locals dels camps
on es jugava.
De fet, si realitzem una anàlisi praxiològica de la nostra pràctica trobem que la lògica interna
depèn de la lògica externa, la qual cosa equival que les normes canvien en tant que canvien els
llocs, comarques o pobles, és a dir, els espais de joc, a causa de la multiplicitat de modalitats i la
incertesa inherent en el joc. La conclusió de Martos 57 és força aclaridora en tant que la pilota com a
joc manté una relació íntima entre la lògica interna i externa, fins el punt que la segona arriba a
determinar la primera.
En la pilota valenciana, la lògica externa, o siga, els tipus de jugadors, el públic, les travesses, és
a dir, els trets etnomotrius dels adeptes, moltes vegades encara condicionen la pràctica i això,
indefectiblement, condiciona en part la lògica interna58, és a dir, les normes sotes les quals es
realitzarà la partida. Tot açò configura el pacte o el que Parlebas 59 anomena contracte lúdic, que
tracta de l'acord explícit que vincula un joc amb qui participa en el mateix, fixant o canviant el
sistema de regles. "És el pacte de fundació d'una microsocietat, certament provisional, intermitent i
restringida, però que no per això deixen de fer-se accions farcides de complexitat d'acord amb una
51 Blanchard i Cheska 1985.
52 Martos et al., 2014, p. 4.
53 Parlebas, 2001, p. 50-1.
54 Reglaments Federació de Pilota Valenciana, 1984.
55 Ibid. La definició de quasi esport és un joc esportiu que gaudeix d'un gran reconeixement institucional a nivell local i
que tendeix a revestir-se de les característiques de l'esport, però que no ha aconseguit encara de forma indiscutible
l'estatus internacional d'aquest (presència en el jocs olímpics, mundials...).
Parlebas també parla de jocs semiinstitucionalitzats. (Parlebás, 2001, p. 50-1).
56 Parlebas. 2001, p.139.
57 Martos, et. al., 2014 i Martos et. al., 2007.
58 Segons Parlebas (2001, p. 303) la lògica interna dels jocs esportius es manifesta en les normes del codi de joc que
provoquen comportament corporals precisos.
59 Parlebas, 2001, p. 94.
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llei lliurement acceptada."60
En estudis etnològics anterior al nostre, com el de Martos i Vidal61, ja trobem referències al pacte
i al desafiaments en què no hi ha campionats oficials ni federacions esportives que s'encarreguen
d'organitzar les partides.
Però, en què consisteix el joc de pilota valenciana? En primer lloc, els trets comuns de la lògica
interna en totes les modalitats són que es juga amb la mà, amb una pilota menuda que només es pot
colpejar un cop per equip.62 En segon lloc, es juga en un espai "natural"- en el sentit de preexistent
amb finalitats diferents-: carrer; o semidomesticat: carrer artificial, trinquet o frontó. En definitiva,
l'espai de joc és un espai tradicional (carrer) 63 o semidomesticat o, millor dit, un medi estable amb
terrenys portadors d’incertesa i imprevistos, que els jugadors són capaços de llegir amb eficàcia i
virtuosisme, com ho és un carrer, un frontó, o un trinquet.64
Resumint, estem en un espai tradicional i, per tant, portador d’incertesa.65
Els quinzes66 es compten com en tennis substituint 40 per val (res, quinze, trenta, val i joc o tants
i cada joc equival a 5 tantos), llevat de la modalitat de llargues en què cada joc equival a un tant. La
imprevisibilitat no només és palesa en el terreny de joc sinó que, a més a més, el temps de joc no
està delimitat67 i pot haver-hi una dissimetria en els equips. Així mateix, les regles fluctuen.68
De fet, hi ha factors comuns tant a un trinquet com a un carrer que palesen l’esmentada incertesa
com ara: la gent present dins del joc, les pilotes intercanviables, i els elements propis de l’espai:
llotges, galeries, i l’escala al trinquet; i les teulades, els balcons, les voreres, les finestres, les portes,
els llums, els bancalets,69 el terra, la gent i qualsevol altre element on puga rebotar la pilota. Per
exemple, no se sap què passarà quan la pilota rebote a un cantó, es quede per un moment en un
balcó, colpege un espectador o isca disparada de la llotja.
A continuació es mostren imatges de les diferents instal·lacions i materials emprats per a la
pràctica del joc.

60 Íbid., p. 95.
61 Martos i Vidal, et al., 2007.
62 Les pilotes poden ser de vaqueta, badana o tec (les dues primeres en les modalitats de trinquet i carrer i la darrera en
la de frontó). Oscil·len entre els 40-45 grams i entre els 40-50 mm, si bé les de tec arriben fins els 56 grams i 60-70 mm
de diàmetre.
63 En el cas de les modalitats practicades al carrer, l’espai continua sent cultural doncs s’aprofiten els elements urbans
que més s’adeqüen a la modalitat. Això i tot, hi ha petites adaptacions en l’espai segons la modalitat practicada.
64 Per a Parlebas (2001: 155-160) domesticat/salvatge fa referència a la: "dimensió que té en compte el grau de
codificació i de modificació que l'home efectua en el medi per realitzar les pròpies pràctiques ludoesportives, i
especialment les pràctiques motrius en plena natura."
Ací, però, també hi caben els espai semidomesticats en què l'adaptació ha estat a substituir l'entorn primitiu i originari
per un altre que conserve part del que tenia l'anterior (carrers de pilota artificials). L'espai no és constant del tot i guarda
certa fluctuació (voreres, balcons, etc.). Estaríem parlant, llavors, d'un espai parcialment adaptat on la incertesa en
major o menor mesura és present i la descodificació motriu és important. Hi ha lloc per tant a la improvisació i no tot és
un estereotip motor.
65 Podem parlar, per tant, d'etnomotricitat en el sentit que cada comunitat desenvolupa una motricitat habitual pròpia
lligada a la geografia, la tècnica i els valors. (Parlebas, 2001, p.223.)
66 És l'equivalent del punt en l'esport modern. (El punt només s'ha introduït en la modalitat de frontó suposem que per
influència basca, cosa que no significa que en les partides de frontó no s'haja deixat de comptar amb el tanteig
tradicional). Cal destacar que hi ha que guanyar de os quinzes de diferència, amb la qual cosa si l'equip roig té val i el
blau 30 i el blau fa el quinze l'equip roig baixa a 30, amb la qual cosa anirien 30-30 (o a dos de trenta).
67 Si a hores d'ara es juga a 30 tantos (6 jocs) o jocs en raspall a 60 (12 jocs) en escala i corda i a 70 (14 jocs) en
galotxa, perxa i llargues fins la dècada dels 70 en el carrer encara es jugava a pujar o baixar, cosa que consistia en
acordar una diferència de jocs quan s'arreglava la partida, de manera que si per exemple era de 30 tantos si un equip
guanyava un joc pujava cinc, si tornava a guanyar pujava 10 i si perdia baixava cinc i així fi n que s'aconseguia la
diferència acordada de bestreta. D'aquesta manera hi havien partides que duraven dies.
68 Com per exemple les galeries prohibides i pilota aturada damunt l'escala en el trinquets el fet que varie el nombre
de jugadors per equip 2x2, 3x3, 2x3...
69 Dialectalisme valencià que fa esment al graó o canvi de nivell que forma l'habitatge amb el terra en el seu llindar
d'entrada.
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Carrer artificial. Beniparrell (Horta Sud)

Carrer natural. Benavites. (Camp de Morvedre)
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Frontó d'Albal. (Horta Sud)

Trinquet de Pelayo. València
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Rebotet de L'Olleria. (La Vall d'Albaida)

Galoxetes de Monòver. (Baix Vinalopó)
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Trinquet de pilota grossa. L'Abdet. (Marina Baixa)

Frontó amb frares. Traiguera. (Baix Maestrat)
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Elaboració d'una pilota de vaqueta.(© Oriol
Clavera)
Pilotes de badana, vaqueta i tec

Es pot apreciar la dimensió d'una pilota de
vaqueta

Arreglant-se les mans per jugar a l'alt ( © Oriol
Clavera)

Planxetes de ferro per a jugar
Mans per a jugar a raspall (© Oriol Clavera)
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1.1.3.3. Les modalitats de joc
L'etnomotricitat dels valencians extreta de les diverses modalitats, llocs de pràctica, la forma
d'iniciar el joc, el nombre de jugadors, la puntuació, el tipus de pilota emprada i si la modalitat està
en desús o encara es practica és força variada i dúctil. De fet Martos 70 i Manuel Conca71 en
construeixen una classificació molt adient que es mantindrà com a base de l'explicació.
Pel que fa a l'estructura expositiva de les taules, cal dir que les modalitats es classifiquen en 4
grups: jocs amb ratlles, jugar de bo, joc per terra i jugar de bo contra la paret. Tot i això, s'ha cregut
adient afegir uns altres dos blocs que no es podien incloure en cap dels altres, que són: altres
modalitats i modalitats internacionals.
Cal assenyalar que dins de cada graella es ressalten les modalitats vigents que guarden alguna
relació amb la tesi, siga perquè s'ha contactat amb jugadors d'aquestes modalitats o perquè en la
investigació han estat importants.
Abans de tot cal assenyalar que jugar de bo és jugar la pilota a l'aire o al primer bot (com en el
tennis per exemple), mentre que jugar de roïnes és quan ja ha pegat més d'un bot.
En el joc per terra, en canvi, la pilota sempre pot jugar-se de roïnes, és a dir, no hi ha límit de bots
i en el joc de bo contra la paret o indirecte s'ha de colpejar de bo però prèviament ha d'haver
colpejat una paret o frontis.
En referència a ferir i traure hem de fer el següent aclariment: traure vol dir colpejar la pilota
directament cap al camp contrari o la zona delimitada en la treta, mentre que ferir és un arcaisme
que vol dir colpejar, és a dir, que la pilota llançada per l'equip contrari haurà de caure en una zona
delimitada i llavors l'altre equip ja podrà jugar-la de bo.
Seguidament s'exposen els blocs de modalitats:
En les modalitats amb ratlles, llevat d'una excepció, no hi ha cap corda que delimite el camp de
joc en dos camps i tradicionalment com en l'actualitat en els modalitats vigents el terreny de joc
continua sent en la majoria de pobles el carrer natural.
En l'actualitat en molts pobles s'ha optat per jugar tant les competicions federatives com les
partides de festes o d'exhibició amb pilotes de badana, perquè durant la partida les pilotes es poden
perdre entre les teules o fora de l'abast dels jugadors i el públic, i com que les pilotes de vaqueta són
molt més cares resulta més econòmic jugar amb aquestes pilotes.
Pel que fa a lògica d'aquest jocs amb ratlles cal saber que quan la pilota va de roïnes, no es pot
continuar colpejant però es pot parar la pilota i llavors es fa una ratlla. Quan es fan dues ratlles o val
i una ratlla, llavors es canvia de camp i es juguen les ratlles. (La modalitat de raspall amb ratlles,
però, és una excepció a aquesta norma ja que es pot jugar sempre de roïnes).
Modalitats de jugar amb ratlles
Nom

Instal·lació Inici:
ferir/traure

Nombre
jugadors

Puntuació a jocs
Pujar i Baixar /7
jocs

Pilota

Vigència o en desús

Al
carrer

Carrer

Traure

3x3o
4x4

Vaqueta

Desús

Rebot
(Borbotó)

Carrer

Ferida

3x3

Galotxa
antiga

Carrer

Ferida

Segons
pobles

Perxa,
perxa
esquerra o

Carrer

Ferida

2x2,
Segons pobles
Badana,
Vigent.
3x3, 4x4, però sobretot a vaqueta i de federatiu.
5x5
pujar i baixar
drap

30

Drap
vaqueta

i

Desús

Pujar i baixar

Vaqueta i
drap

Desús
Àmbit

70 Martos i Vidal, et al., 2007 i Martos i Usobiaga, 2014.
71 Conca, 2013. Una informació més detallada i en profunditat sobre la lògica interna de les diferents modalitats es pot
trobar en les obres de Conca et al. 2002, 2013, Llopis 1987, Martos i Torrent 2011 i Millo 1976.
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palillo
Palma

Carrer

Traure

3x3
4x4

o

Llargues

Carrer

Traure

3x3
4x4

o

Curtes

Carrer

Traure
límit

3x3
4x4

o

Pujar i baixar

Vaqueta

Desús

Carrer

Traure

2x2
3x3

o

Pujar i baixar

Vaqueta

Desús

Al
rebotet

amb

8 o 10 jocs

Badana i
Vigent.
vaqueta
federatiu.

Àmbit

Pujar i baixar
Vaqueta.
Vigent.
abans. Actualment Actualment federatiu.
a 12 jocs.
també amb
badana.

Àmbit

A bracet

Carrer

Traure deixant
rodar la pilota pel
braç

4x4

A rebaixar (pujar
i baixar)

Vaqueta

Desús

Banca

Carrer

Traure botant
la pilota a una
banca

4x4

A rebaixar (pujar
i baixar)

Vaqueta

Desús

3x3

Pujar i baixar i a
Drap
a 10 jocs
vaqueta

A
manró

Carrer

A
contramà

Carrer

Pilota
grossa

Trinquet
de
pilota
grossa

Traure
Traure
fent
que
colpege
primer la paret
contrària a la mà
que colpeja.

Raspall
Trinquet
amb
i carrer
ratlles

i

Desús
Desús

4x4

10 jocs.

Vaqueta i
badana

Ferir

1x1o
2x2

5 jocs.

Pilota
grossa

Traure

2x2
o
3x2 o 3x3

5 o 6 jocs.

Vaqueta

Desús. Tot
i que
recentment ha reviscolat
en alguns pobles de la
Marina. (No està dins de
l'àmbit de la Federació).
Desús

Taula 1: Modalitats de jugar amb ratlles

En les modalitats de bo en totes hi ha un corda o xarxa petita que delimita el terreny de joc en dos
parts: la part del dau i al part del rest. A diferència de la resta de modalitats anteriors amb ratlles ara
quan la pilota pega més d'un bot ja no es pot jugar sent quinze per a l'equip que l'ha jugada. (La
lògica interna és com en el tennis).
Per les mateixes raons que en les modalitats de ratlles, de vegades, les pilotes de vaqueta són
substituïdes per les de badana.
Modalitats de jugar de bo
Nom

Instal·lació

Rebot

Trinquet

Vareta

Escala
corda

Inici:
ferir/trarue

Carrer
trinquet
i

Trinquet

Ferida

i

Nombre de Puntuació a jocs Pilota
jugadors

1x1, 2x2,
Segons poble o
Vaquet
Desús.
Era
molt
3x3 o 2x3
a 12 jocs.
a
comuna pels trinquets
de la Plana de Castelló.

Ferida per
2x2, 3x2 o
6
jocs
Vaquet
damunt d'un 3x3
aficionats, 12 jocs a
pal
professionals
Ferida

Vigència o desús

Desús

1x1, 2x2,
6 o 12 jocs. (En
Vaquet
Vigent.
3x2 o 3x3
l'actualitat a 12 a
Professinalisme i àmbit
jocs)
federatiu.
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Curtes
(L'olleria)

Trinquet

Per
dalt
corda, joc de
carrer o pilota
blanca.

Carrer

Ferida

1x1 i 2x2

Badan

Desús

a
Traure

2x2, 3x3, o
Pujar i baixar o
Drap,
Vigent. Reviscolada
4x4
a 6 jocs.
vaqueta i des del 96 per la Junta
badana
Central
Fallera
de
blanca.
València. Àmbit faller.
2x2, 3x2 o
A
rebaixar
Vaquet
Vigent.
3x3
(pujar i baixar). a
i federatiu.
Actualment a 14 badana
jocs.
en
les
darreres
dècades

Galotxa

Carrer. En
l'actualitat el
carrer
artificial és
l'hegemònic.

Ferida

Rebotet

Rebotet

Ferida

1x1 o 2x2

Galotxeta

Ferida

1x1 o 2x2

Galotxetes
de Monòver

Segons pacte

A pactar

Vaquet
a vella o
badana

10
jocs
individual i 12 per
parelles
Taula 2: Modalitats de jugar de bo

Drap

Àmbit

Desús

Vigent.
Fora
l'àmbit federatiu.

de

Les modalitat de joc per terra tenen la particularitat que es pot jugar de roïnes, és a dir, no hi ha
límit de bots però quan la pilota arriba als frontons o passa la línia de quinze s'aconsegueix el
quinze. En aquestes modalitats no hi ha cap corda que delimite el terreny de joc en dos parts.
modalitats de joc per terra
Nom

Instal·lació

Raspall, raspallot
Carrer
o raspa
trinquet

Inici:
ferir/traure
o

Nombre
jugadors

Puntuació a jocs Pilota

Traure

1x1, 2x2, 3x2 o
Segons pobles.
3x3.
Sobretot a pujar i
baixar.
Actualment en el
carrer a 8 jocs i
en el trinquet a 5.
Taula 3: Modalitats de joc per terra

Vaqueta

Vigència o
desús
Vigent.
Professiona
lisme
i
àmbit
federatiu.

Les modalitats de joc de bo contra la paret són modalitats en què per fer el quinze s'ha de
colpejar de bo primer a un frontó o paret. Cal destacar que antigament per poder jugar s'aprofitaven
les parets de les esglésies i els convents.
Modalitats de joc de bo contra la paret
Nom
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Instal·lació

Inici:
ferir/traure

A paret

Paret

Traure

Frontó

Frontó

Traure

Nombre de Puntació
jugadors
jocs
Segons
pacte

1x1 o 2x2

a Pilota

Segons
Segons
pobles. Sense pobles
massa
referències.
Segons
pobles.
Actualment
les partides
individuals a
41 punts i per
parelles a 8
jocs

Vigència o desús
Desús

Segons
Vigent.
Àmbit
pobles.
federatiu
Actualment
Professionalisme
en
de tec o de tornejos puntuals
badana
de
frontó
(per
als
més
menuts)
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Orelló
Frare

Paret
Frontó o
trinquet amb
frares

Traure

1x1 o 2x2

A
faltes

tres

Badana

Traure

1x1 o 2x2

30 tantos o
Badana
6 jocs
drap

Desús
o

Vigent. Fora de
l'àmbit federatiu. Cal
destacar que hi ha una
participació
molt
minsa. Està quedant
reclòs a les partides de
festes

Taula 4: modalitats de joc de bo contra la paret

A d'altres modalitats s'inclouen modalitats que tenen la característica que no s'ha de jugar de bo,
és a dir, la pilota es pot parar abans de jugar-la:
Altres modalitats tradicionals
Nom

Instal·lació

Nyago/Peçons

Un espai
gran:
una
plaça,
un
solar,
un
carrer...

A voleres

Carrer,
plaça, depèn
que es pacte

Inici:
ferir/traure

Nombre de Puntuació a jocs
jugadors

Pilota

Vigència o desús

Traure

1x1, 2x2,
3x3,
4x4
depèn de les
dimensions
del lloc on es
jugue

A pactar

Badana
o drap

Desús

Traure

1x1 o 2x2

És cooperatiu

Badana
o vaqueta

Desús

Taula 5: Altres modalitats tradicionals

Finalment acabem amb les modalitats internacionals que actualment estant jugant-se a València i
que no formen part del que seria el corpus de la pilota valenciana però han estat introduïdes al
territori valencià per la influència internacional que el joc de pilota a mà està tenint a hores d'ara.
Hi ha assenyalar que la modalitat de llargues internacional manté la mateixa lògica interna que
les modalitats amb ratlles, sobretot tocant les llargues, el joc internacional manté la mateixa lògica
interna que la pilota blanca i el one wall manté l'essència dels jocs indirectes.
Cal fer esment en aquest apartat a la Confederació Internacional de Joc de Pilota (CIJB, en
francès Confederation Internationale du Jeu de Balle) fundada en 1928 i que actualment coordina
l'organització d'activitats de diversos jocs derivats del jeu de paume francès. D'aquesta manera es
celebren els campionats Internacionals de pilota, els anys senars europeus i els parells mundials,
contribuint així al procés d'esportivització del joc de pilota.
Actualment en formen part les federacions de les modalitats locals d'Argentina, Uruguai,
Colòmbia, Equador, Mèxic, Bèlgica, França, Itàlia. Holanda i la Federació de Pilota Valenciana.
Modalitats internacionals
Nom

Instal·lació

Llargues
Un espai
internacional qualsevol que
done
les
mides
mínimes.
(Normalment
una plaça, un
rectangle de
gespa)

Inici:
ferir/traure
Traure

Nombre de Puntuació a jocs Pilota
jugadors
5x5

8 jocs
tantos)

(40

Badana
blanca

Vigència o desús
Vigent en
competicions
internacionals

les
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Joc
Un espai
internacional qualsevol
delimitat per
unes línies

One Wall

Una paret
o
frontó
delimitada
per
unes
línies on pot
colpejar
la
pilota.
No hi ha
paret
esquerra

Traure

5x5

6 jocs
tantos)

(30

De tennis
Vigent en les
però rapada competicions
internacionals. (La
lògica interna és la
mateixa que la pilota
blanca)

Traure

1x1 o 2x2

2 jocs de 21
Pilota de
Vigent en les
punts.
Es cautxú
o competicions
compten
els material
internacionals i en
punts quan es fa sintètic
els jocs esportius de
al
traure.
la
Comunitat
(Diferent de la
Valenciana. (JECV)
forma de comptar
valenciana)

Taula 6: Modalitats internacionals

Respecte a la distribució territorial de les modalitats s'ha de dir que les particularitats ja no locals
sinó comarcals han fet que n'hi haja un predomini d'una modalitat per damunt de la resta, tot i que a
moltes comarques es juga a més d'una. Tradicionalment el riu Xúquer ha fet de frontera territorial
entre el joc per dalt i el joc per baix.
La galotxa a la banda nord del riu Xúquer: L'horta, El Camp del Túria, les Planes de Castelló, El
camp de Morvedre i part septentrional de la Ribera Alta i Baixa. El raspall a la zona meridional de
la Ribera Alta i Baixa, la Safor, la Canal, La Vall d'Albaida, la Costera i la zona Nord de les
Marines, de l'Alcoià i del Comtat. Les llargues i la palma a gairebé a tota la Marina Alta i Baixa,
part de la Vall d'Albaida, l'Alcoià i l'Alacantí. La perxa al Comtat i part de l'Alcoià. El frontó a les
comarques castellanoparlants com la Foia d'Utiel i els Serrans. (Al final del capítol es mostren les
comarques valencianes- Figura 1-).
Segons Garcia Llopis: "es jugava per tot arreu, encara que en cada poble i comarca es practicava
amb preferència, o amb exclusivitat, una determinada modalitat, potser conreada des de temps
immemorial, però sense aconseguir superar els límits geogràfics d'on havia arrelat." 72
Pel que fa als àmbits de participació de les modalitats73, cal destacar que junt amb l'àmbit
federatiu institucionalitzat i professional també s'ha d'incloure l'àmbit d'exhibició o de partides de
festes o fires, que consisteix en partides puntuals que tenen lloc per alguna celebració. Ací, però,
també cal fer un destacat esment a la pràctica de la pilota dins de la competició promoguda per la
Junta Central Fallera amb la col·laboració de la Federació de pilota que compta ja amb 600
pilotaris.74
Cal destacar, que l'àmbit de participació fora del professionalisme o l'empara federativa, el qual
no només correspondria a les partides de festes sinó a la simple pràctica fora de cap competició
institucionalitzada, està gairebé en desús o amb una participació molt minsa, com passa amb la
pilota grossa, amb les galotxetes o amb el frare.75
Pel que fa la resta de modalitats en ús com la galotxa, l'escala i corda, les llargues i el raspall per
exemple, fora de les competicions d'aficionats federades i professionals no hi han dades que
quantifiquen el nombre de practicants o la salut de la que gaudeixen, però es podria assegurar que,
més enllà d'aquest àmbits, la pràctica és gairebé nul·la. És a dir, tot el que no estiga a recer de
l'esportivització no existeix.
72 Garcia i Llopis, 1991, p. 34.
73 Indicats en la darrera columna de les taules.
74 Agulló, 2012, p. 84.
75 Són modalitats que o bé estan prop de la desaparició com el frontó amb frares de la Plana Alta i el Baix i Alt
Maestrat a Castelló que només té una escassa presència al poble de Traiguera, o bé han reviscolat del desús com la
pilota grossa de l'Abdet i de Parcent a la Marina. Hem de destacar que la particularitat dels topònims indica el fet que
només en aquest pobles és on s'han rehabilitat les instal·lacions i on es practica.
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Els àmbits de pràctica, per tant, estan dins "d'àmbits esportivitzats" en què hi han competicions
de clubs i lligues organitzades per la Federació de Pilota Valenciana. Recentment, les modalitats de
la pilota valenciana també s'han inclòs dins dels JECV (Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana)
des de les categories benjamí a juvenil en què es juga a: escala i corda, frontó, galotxa, llargues,
galotxetes76, one wall i raspall.
A més a més, en la Federació també existeixen les competicions entre les escoles de tecnificació 77
en les modalitats de raspall i escala i corda. (Va haver una aparició de one wall al 2011).
Com s'ha comprovat a través de les graelles hi han moltes modalitats que han caigut en desús i ja
formen part dels museus, així com també hi han molts pobles on la pilota no deixa de ser, com a
molt, una simple anècdota.
Tocant les xifres en l'àmbit aficionat federatiu sí que hi ha un nombre de fitxes, més de dues
mil,78 que garanteix una perdurabilitat en el temps.
Quan a l'àmbit professional el nombre de jugadors, amb dedicació gairebé exclusiva o
compaginant-ho amb una altra feina, ha minvat considerablement si ho comparem amb les dècades
anteriors. A hores d'ara podríem dir que els jugadors professionals comptant totes dues modalitats
professionals no arriben a la vintena.79 Conforme anem més enrere en el temps, trobem que hi havia
major nombre de professionals així com de trinquets amb activitat professional.80
També cal esmentar que els jugadors anaven per lliure, (el que avui en dia se'n diu freelance) és a
dir, els llogava directament el trinqueter. L'any 2005, però, es creà una empresa de pilota: Val Net,
que posa tots els jugadors d'escala i corda en nòmina (fet que abans no s'havia donat mai).
En l'actualitat només en són al voltant d'una vintena els trinquets on es realitzen partides de
professionals. Trobem la modalitat de raspall, sobretot, a: Xeraco, Piles, Castelló de Rugat, Oliva,
Castelló de la Ribera, La Llosa de Ranes, Bellreguard i el Genovés.
L'escala i corda en exclusivitat a: Borriana, Vila-real, Massamagrell, la Pobla de Vallbona,
Vilamarxant, Pelayo, Sueca, Pedreguer (abans també s'hi jugava a raspall) i Petrer així com
Benidorm i Benissa tot i que aquests darrers trinquets amb una activitat més intermitent.
Trinquets que compaginen totes dues modalitats en l'actualitat: Guadassuar i Alzira (no havien
estat mai trinquets amb predomini de raspall) i Dénia i Xàbia (que sempre han compaginat totes
dues modalitats).
En l'àmbit professional, es compaginen dos tipus de partides, o conviuen dos models: l'esportiu i
el tradicional.
Dintre del "model esportiu" hi ha el més propi d'un joc esportiu institucional,81 tot i tenint les
particularitats emparades per la tradició i un altre model basat en el campionat esportiu
institucionalitzat.
La dimensió esportiva està coberta fonamentalment per institucions com Bankia (abans
Bancaixa) i la Generalitat Valenciana que organitza la lliga professional amb un calendari de
Novembre a Març- Abril i per la Diputació de València que organitza i sufraga les despeses de la
Copa: competició més recent que comença després que acaba el Bancaixa, d'Abril a Juny.
Tot i això, en aquestes lligues que abans organitzava la Federació i ara ho fa l'empresa Val Net,
76 Incidir que les galotxetes han estat incloses perquè hi ha galoxetes en les institucions escolars.
77 Una escola de tecnificació esportiva és un escola on van els esportistes més destacats a fi de millorar el seu
rendiment i la seua futura formació com a professionals. Dins de la pilota valenciana a hores d'ara hi han escoles de
pilota i escoles de tecnificació.
78 Font consultada: Federació de Pilota Valenciana.
79 Font consultada: Val Net.
80 Activitat professional vol dir que: l'espectador paga una entrada per veure la partida i que es fan travesses. Els
jugadors cobren un jornal del trinqueter i les propines dels postors. Sovint, però, molts jugadors professionals han de
compaginar la seua activitat professional en la pilota amb una altra feina per poder arribar a final de mes.
81 Parlebas, 200, p. 281: "joc dirigit per una instància oficialment reconeguda (federació) i consagrat en conseqüència
per les institucions esportives; un joc esportiu institucional és un esport." La referència al concepte d'institució comporta
la intervenció de poderoses instàncies que disposen de materials a gran escala: comitès directius, reglaments, calendaris,
àrbitres, personal administratiu, mecanismes de finançament, sancions... En el seu màxim apogeu tendeix a la
mundialització dels jocs esportius adoptats.
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els duels o partides solen tenir les mateixes normes premodernes d'abans que s'institucionalitzaren,
és a dir continuen fent-se travesses durant el joc i hi ha duels asimètrics.
Convé fer esment que en aquests duels els equips són sempre els mateixos, és a dir, durant la lliga
els jugadors del mateix equip jugaran sempre junts. Cosa òbvia en el sistema esportiu
institucionalitzat però que cal destacar en el nostre cas.
Per una altra banda tenim el model de joc esportiu tradicional82 que en el nostre cas són les
partides conegudes com del dia a dia, les partides de fira o de festes. Es tracta de partides que, com
mana la tradició, es fan en cada trinquet un o dos dies a la setmana les quals no estan dins de cap
lliga o competició oficial institucionalitzada.
En suma podem dir que en les darreres dècades la rellevància de les partides que corresponen a
l'àmbit més tradicional, això és, les del dia a dia, han anat caient i molts trinquets han hagut de
tancar. Altrament, han cobrat més rellevància les partides que s'emmarquen dins del model esportiu
institucionalitzat promogudes sovint per institucions públiques.
Tocant la vessant tradicional de la pilota valenciana s'ha d'incidir en el fet que en moltes
modalitats hi ha espectadors dins del joc, llevat de les modalitats de frontó, pilota grossa i
galotxetes, així com les modalitats internacionals: joc internacional, llargues i one wall.
En les modalitats que es fan al carrer, per exemple en galotxa, el públic es situa a les voreres del
carrer i al final de les ratlles de quinze i al trinquet seuen damunt de l'escala i a les galeries i al
trinquet. Açò considerem que és una característica cabdal tocant la unicitat i singularitat de la nostra
pràctica que ens ajudarà a comprendre-la millor.
Pel que fa a les normes del joc és palès que allò local persisteix. Els reglaments que han regit el
joc practicat als carrers i al trinquets eren les regles que oralment havien passat de generació en
generació.
Les regles del joc s'han trasmés oralment; ací el costum es llei, perquè el costum en el trinquet reuneix les
condicions de “longa, diuma et inveterata” que exigeixen els vells juristes per a considerar-la font del Dret. Els
aficionats coneixen les regles del joc; els pilotaris i els trinqueters també; quan es produeix una jugada dubtosa
intervenen els jurats, mai no es discuteix la vigència de la regla, sinó la seua aplicació en el cas concret. Així
doncs, els fidels a la pilota valenciana no necessiten vademecum.83

A pilota valenciana es continua jugant gairebé de la mateixa manera que fa set segles i això
implica la presència de l'home bo que és una figura existent a tota la mediterrània pagesa que no té
poder sinó autoritat conferida des del preconeixement que suposa la tradició. És a dir, que aquesta
persona és la que imposa autoritat en cas de dubte en una jugada. Cal dir, però, que, sovint, són els
mateixos jugadors els que canten les faltes i la donen roïna quan l'erren. Són els primer en dir-ho i
això és un dels valors més respectats per tothom dins d'una partida de pilota a València. El respecte,
de fet, forma part del ritual com a comportament altament formalitzat, la qual cosa es contraposa
amb el poder de l'arbitre o jutge en els esports. Com diu Jorge C. Trulock: "La pilota valenciana no
té instituïda la figura de l'arbitre. Si passa per dalt corda es veu. Si en la treta passa per dalt de la
ratlla i després colpeja al dau, es veu. Si el jugador la torna al segon en vegada del primer bot, es
veu. Aleshores no és necessari l'arbitre? No. Aleshores es fan trampes? No."84
En el nostre cas, a diferència de la resta d'esports hi ha regles que són implícites, és a dir, no totes
són explícites com passa en l'esport. La importància rau en què no hi ha una autoritat externa que
diga o impose el compliment de les normes sinó que són els mateixos actors -jugadors i públic- qui
les sap i les compleix. El que hi ha, per tant, és unes regles orals que s'han institucionalitzat (han
passat a ser escrites per la Federació de pilota valenciana), però no es mantenen fixes sinó que són
flexibles i sovint autogestionades (pels mateixos jugadors), cosa que comporta admiració.
82 Ibid., p. 286: "Joc arrelat freqüentment a una llarga tradició cultural, que no ha estat sancionat per les instàncies
oficials."
83 Millo, 1976, p. 45.
84 Trulock, 1973, p. 24.
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Figura 1: Mapa comarcal. (En blau el riu Xúquer que delimita les comarques de joc per dalt i de raspall).
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1.2. Cultura. Què estudiem?
En l'estudi de pràctiques com la que estem investigant cal exposar una construcció conceptual del
que la cultura significa, d'aquesta manera, tot i aportant diferents visions segons els autors i l'època
oferim una idea més ampla del que significa la pilota valenciana dins la cultura específica
valenciana.
Per començar es realitza una aproximació al que significa cultura partint de Geertz i passant per
Friedman i Bauman entre altres, per a posteriorment estudiar el que, segons Gramsci i Bourdieu, és
la cultura hegemònica i la cultura subalterna. Per l'antropologia la cultura és el principal objecte
d'estudi en tant que complexe simbòlic a través del qual l'ésser humà adquireix la seua diferència
específica.
Per a Clifford Geertz85 la cultura o el sistema de símbols cognitius i expressius que la
constitueixen representen una font d'informació a partir de la qual s'estructura la vida humana; és a
dir, són mecanismes extrapersonals que ens permeten percebre, comprendre, jutjar i manipular el
món. Els esquemes culturals són patrons segons els quals s'organitzen els processos socials i
psicològics a partir dels quals l'home construeix el sentit dels fets que viu. La cultura és com un
mapa, un colador, un matalàs. Aquest concepte de cultura, és semiòtic, ja que aquesta és presa dins
de les xarxes de significació que els mateixos humans hem posat en marxa. L'anàlisi cultural, per
tant, no és el d'una ciència experimental cercant una llei sinó que és el d'una ciència interpretativa a
la recerca del significat.
"La cultura, aquí, no són cultes i costums, sinó estructures de significat a través de les quals els
homes donen forma a l'experiència; i política no són colps d'Estats i constitucions, sinó un dels
principals escenaris en què les estructures es despleguen públicament".86
D'alguna forma la cultura està relacionada amb l'ethos: la percepció dels homes, l'experiència de
la història, el temperament de la vida col·lectiva. Tot està unit per una lògica flagrant, però aquesta
no és sil·logística sinó que és social. 87 Tot el que envolta la natura humana és cultura i la cultura és
necessària perquè l'organisme humà puga funcionar. Fent un símil informàtic seria com el hardware
que el nostre sistema biològic necessita.
Tocant els estudis culturals,88 després de la Segona Guerra Mundial tot el que abans era limitat,
coherent, cohesionat i perdurable passa a ser heterogeni, porós, entrellaçat i dispers. Habitem doncs
un món porós i interdependent en el qual prestem i demanem a través dels límits culturals i saturem
amb desigualtat, poder i dominació.89 La recerca de la totalitat esdevé, llavors, en una guia incerta,
una quimera talment com la puresa o la impermeabilitat que proporciona una caixa estanca.
D'entre les disciplines que estudien la cultura (la sociologia i l'antropologia) emergeix la idea que
s'ha passat d'un caixó estanc, com es veia des de les corrents funcionalista i estructuralista, a tota
una amalgama d'elements diversos que intenten adaptar-s'hi als canvis imperants tot i sent
substituïts per d'altres. En aquesta cruïlla es troba la pilota valenciana.
Com diu Jonathan Friedman, en consonància amb la tesi de Geertz: "En substància la cultura és
un tipus específic de pràctica de significació dels altres, una essencialització d'allò altre en el qual el
producte de múltiples pràctiques d'interpretació va abans que les pràctiques mateixes."90
La cultura, per tant, no és una categoria que continga evidència i no pot ser usada per cap aspecte
de la realitat, sinó com una abstracció d'eixa realitat, una tipificació o una estereotipificació,
falsament representada com un codi o una gramàtica.91
85 Geertz, 1973.
86 Ibid., p. 312
87 Ibid., p. 404.
88 Geertz, 2000.
89 Talment com estableixen tan Geertz, 2000, Rosaldo, 1988, o Sloterdijk, 2007.
90 Friedman, 1994, p. 74.
91 Hannerz, 1989.
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El sentit culturalista, del qual parla Friedman, està relacionat amb l'enfocament estructuralista de
Levi Strauss92; "l'autèntica cultura", llavors, és concretava en categories socials segons el sexe,
l'edat, els lligams sanguinis, categories de natura, de pensament concret. 93 En resum, si els codis
semiòtics que a finals del XIX i principis del XX amb Levi Strauss es basaven en les relacions de
parentesc, a mesura que les societats han anant evolucionant al llarg del s. XX han acabat per basarse, seguint Pierre Bourdieu i Friedman, en productes: siguen roba de moda, tecnologia, o formes de
discurs.
Podem inferir que si la relació de l'individu amb el món es basa en consumir. Consumir és, per
tant, una forma d'identificació que manté la personalitat i forma espais de vida. Altres pràctiques de
constitució cultural com l'ètnica, la religiosa, la classe, el gènere també consumeixen productes
específics. El consum cultural té a veure amb el que Bourdieu anomena capital cultural o simbòlic i
amb la seua apropiació.94
Per a Bourdieu hi ha un esquema d'estructura significativa de l'existència humana. La tradició
està fermada al procés social, a un estereotip mental, o al que l'autor en diria hàbitus, basat en
l'autoreproducció de valors estables.95 El concepte d'hàbitus de Bourdieu és un intent de comprendre
la unitat de les pràctiques socials a través de la producció de conjunts clarament diferenciats, de
disposicions a l'acció i interpretació del món en diferents sectors de població. I és que com diu
Friedman el passat, o millor dit, la història té un pes flagrant en la configuració cultural ja que:
"construir el passat és un acte d'autoidentificació i deu ser interpretat en la seua autenticitat, que és,
en termes de la relació existencial entre els subjectes, la constitució d'un món amb sentit."96
Daniel Bell, com fa Friedman, també aporta l'element identitari com a base estructural de la
bastida cultural. Com diu aquest autor:
La cultura, per a una societat, un grup o una persona, és un procés continu de sustentació d'una identitat,
mitjançant la coherència aconseguida per un consistent punt de vista estètic, una concepció moral del jo i un estil
de vida que exhibeix aquestes concepcions en els objectes que adornen la nostra llar i a nosaltres mateixos, i en
el gust que expressa aquests punt de vista. La cultura és, per tant, l'àmbit de la sensibilitat, l'emoció i l'índole
moral, i la intel·ligència, que tracta de posar ordre a aquests sentiments.97
92 Levi Strauss, 2006.
93 Segons Friedman, (1991: 72-3), des del s. XVII la cultura es basava en l'etnicitat o nacionalitat, que era d'alguna
manera l'essència reduïda a un conjunt de propietat inherents. Això implica que la cultura és la mateixa que les
propietats expressades en tots els individus que formen part d'eixa cultura. "Ells fan el que fan perquè són el que són".
La clau, doncs, era l'essencialisme, és a dir, cercar l'essència d'aqueix grup de persones en concret, cosa que, a hores
d'ara, no deixa ser una forma purista i, per tant, esbiaixada de veure la cultura. La diferenciació cultural, per tant,
consistia en l'atribució d'un conjunt de comportaments socials, propietats representatives d'una població donada.
94 El capital simbòlic, a diferència de l'econòmic, és acumulat en forma d'honor, honradesa, competència, generositat.
D'altra banda es tracta també del capital cultural interioritzat que és el que s'adquireix dins de la pilota valenciana tenint
en compte les circumstàncies en les quals té lloc aquesta pràctica (lògica externa, etc.). El capital cultural s'associa amb
el capital social que configura la xarxa de relacions que estableix l'agent en el camp (Bourdieu 1991).
95 Segons Bourdieu (1991: 92) l'hàbitus consisteix en: "sistemes de disposicions duradores i transferibles, estructures
estructurades predisposades per a funcionar com estructures estructurants, és a dir, com a principis generadors i
organitzadors de pràctiques i representacions que poden estar objectivament adaptades a la seua fi sense suposar la
recerca conscient de fins i el domini expresso de les operacions necessàries per aconseguir-ho, objectivament regulades
i regulars sense ser el producte de l'obediència a regles, i, alhora que tot açò, col·lectivament orquestrades sense ser
producte de l'acció organitzadora d'un director d'orquestra."
El món pràctic, per tant, que es construeix a través de la relació amb l'hàbitus és un món de finalitats ja realitzades,
camins a seguir o objectes dotats d'un caràcter teleològic permanent. Les regularitats, doncs, no pertanyen a l'arbitri sinó
a una necessitat, natural fins i tot, atès que estan en l'origen dels principis de percepció i apreciació a través dels que són
apreheses (Ibid., p. 93-4).
"Producte de la història, l'hàbitus produeix pràctiques, individuals i col·lectives, produeix, doncs, història conforme els
principis engendrats per la història; assegura la presència activa de les experiències passades que, dipositades en cada
organisme sota la forma de principis de percepció, pensament i acció, tendeixen, amb major seguretat que totes les
regles formals i normes explícites, a garantir la conformitat de les pràctiques i la seua constància a través del temps."
(Ibid., p. 94-5).
96 Friedman, 1994, p. 145.
97 Bell, 1976, p. 47.
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En el nostre cas la cultura es relaciona amb arguments empírics o, per a ser més exactes, amb
l'experiència, el passat i la història; això ens aboca, de nou, a Bourdieu, qui, com hem vist, no
diferencia entre societat i cultura sinó que ens parla d'hàbitus.98
Des d'altres visions més contemporànies, per a Zygmunt Bauman 99 s'ha de pensar en la cultura
com una eina anti atzar, anti alteritat, com un esforç per introduir i mantenir un ordre; com una
guerra que lluita contra l'atzar i el caos que l'atzar comporta. En l'eterna baralla entre ordre i caos, el
lloc de la cultura no és ambigu en l'ordre d'aquest camp.
Quan estem davant la incoherència de les normes, l'estat del comportament ambivalent, la
multitud de productes culturals sense un ús obvi per als sistemes, pensem que, o bé hi ha un
conflicte entre cultures, o bé una crisi cultural. En cada cas considerem la situació anormal i
malaltissa; ens trobem alarmats i esperem un canvi en els esdeveniments.
Els sistemes culturals tenen estructures,"indústries d'ordre","motius per l'organització". Deu
haver un valor central dalt del sistema i tot en el sistema per baix deu ser una particularització i
aplicació d'aquests valors.
Com apunten tant Bauman com Geertz les fronteres socials i culturals coincideixen cada cop
menys. Actualment la diversitat cultural, ja es dóna entre l'interior de la mateixa societat i no entre
societats diferents. La societat valenciana, igual que moltes regions arreu d'Europa, està
caracteritzada per la diversitat cultural.
Per a Joan Francesc Mira100 en l'àmbit europeu la desaparició de les fronteres es dóna quan la
imatge d'aquestes fronteres és més present que mai. Això significa que els límits i la consciència
dels límits s'afebleixen en un camp econòmic-administratiu, però es reforcen, paradoxalment, en el
simbòlic-moral. Hom viatja més que mai amb el menor destorb i tot i que no té la percepció de
creuar la ratlla, el viatger es troba amb cartells que indiquen que acaba un territori i en comença un
altre. Eixir i entrar, estar dins i fora d'un espai propi i patrimonial. Exemples d'açò en tenim en la
cartelleria abertzale a Euskalerria, la discriminació positiva tocant la llengua pròpia a Catalunya en
molts dels comerços i empreses i, per què no, en el simple fet de sentir parlar valencià en un
trinquet o carrer de la Marina o la Safor al País Valencià.101
Aquestes situacions, però, divergeixen del que sovint s'imposa des d'una idea europeista que es
presenta com a unívoca i omnímoda quan encara cal demostrar si efectivament es correspon a
pràctiques i visions del món d'aquest mena o, pel contrari, conviu o, fins i tot s'oposa, no a una
minva, sinó a un creixement de diversitats, d'hàbitats de significat que pluralitzen les formes de ser
i estar fins i tot al si d'una mateixa cultura.
Tot seguit i un cop s'ha explicat el que representa la cultura, de la mà d'Antonio Gramsci passem
a estudiar des d'una vessant més ideològica el que s'entén per cultura hegemònica i cultura
subalterna.

1.2.1. De cultura hegemònica a cultura subalterna
Si es revisen les aportacions que Gramsci fa a aquesta qüestió es comprova que, seguint al que
Néstor Garcia Canclini102 aporta sobre l'autor italià, l'hegemonia és entesa com un procés de
direcció política i ideològica en el qual un sector o classe aconsegueix apropiar-se de les instàncies
de poder, admetent espais on els grups subalterns desenvolupen pràctiques independents i no
sempre funcionals per a la reproducció del sistema.
En la mesura que l'hegemonia no és simple dominació s'ha d'admetre que les classes subalternes
98 Veure nota al peu nº 95.
99 Baumann, 2005. Cal assenyalar, sense pretendre una anàlisi en profunditat, que abans de Bauman, tal i com hem vist,
Levi Strauss i Bourdieu pensen que poden obtenir una estructura o significat d'un sistema cultural, la qual cosa tracta
d'una de les característiques de la modernitat sota un enfocament estructuralista. Amb Bauman, en canvi, s'entra en una
fase que es denomina com a postmoderna ja que tot esdevé relatiu i líquid.
100 Mira, 1994.
101 Durbà, 2012, p. 87.
102 García Canclini, 1984.
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tinguen les seues pròpies institucions i xarxes de solidaritat. La classe hegemònica ha d'acceptar que
el poble establisca formes de satisfer les pròpies necessitats.103
Si es fa un recorregut històric de la pilota valenciana analitzant-la amb aquestes variables es veu
que la producció d'aquesta pràctica formava part de la cultura hegemònica valenciana des de l'Edat
Mitjana fins gairebé la Guerra Civil. És a dir, era una pràctica normalitzada i practicada per les
classes que exercien l'hegemonia (nobles, cavallers i classes altes).104
A partir de la irrupció de la burgesia com a classe hegemònica (al segle XIX al País Valencià),
aquesta sí que es mostra fidel a la pràctica i la pilota al País Valencià encara manté el seu estatus
hegemònic. Més tard, però, aquesta mateixa burgesia li dóna l'esquena de manera que gairebé des
del segon terç del s. XX la pilota s'hagué de desenvolupar independentment del poder fins gairebé
els anys 80 del segle passat (que és quan irromp la democràcia).
Fins la data, llavors, la cultura hegemònica admetia l'existència paral·lela d'aquesta pràctica.
Aquesta aquiescència, però, tenint en compte els valors imperants al llarg del segle XX 105, dóna lloc
a una pràctica marginada a causa de l'omissió que se'n feia per banda de la cultura hegemònica i del
poder valencià que la representava.
Per aquest motiu cal examinar la pilota valenciana com a fenomen social al llarg de diverses fases
històriques.

1.2.1.1. Estudi diacrònic de la pilota valenciana
Tornem, per tant, al desenvolupament de la pilota al llarg del segle XX arran d'aquestes propostes
teòriques i epistemològiques. Així , després de la Guerra Civil, trobem que durant els anys 40, 50 i
60 la pràctica l'aguanten o la produeixen les classes subalternes; la qual cosa al nostre cas es
tradueix en el poble pla. La pilota, gairebé, desapareix de les grans ciutats, o té una rellevància
insignificant, mentre que als pobles i entre la ruralia continuava sent una pràctica normalitzada.
Cal destacar que en ple franquisme la manifestació de tot allò que no fora propaganda feixista
nacional estava prohibit. La pilota, llavors, representava tot el contrari. D'aquesta manera podem
dir, seguint la tesi de Garcia Canclini sobre Gramsci, 106 que hi ha una "capacitat de rèplica i
autonomia de les classes subalternes" en relació amb una part important del que configura la
cultura popular.
Als 70, però, la crisi en què entra la pràctica s'atribueix a elements com la televisió, els cotxes i
la castellanització o la substitució lingüística de la llengua pròpia sobretot. 107 La cultura hegemònica
imposa aquests valors, es perd definitivament el carrer com a espai lúdic i de relació i la pilota
encara s'arracona més dins del pobles, això vol dir que s'allunya més encara de les ciutats, és a dir,
la marginació és tan greu que es pot parlar d'una imminent desaparició.
Com que la burgesia és la propietària des mitjans de producció i circulació o distribució
(televisió, premsa, etc.) té un paper decisiu en l'organització i ideologia de la vida popular. El
repertori de béns i de missatges oferts per la cultura hegemònica interactua amb els codis perceptius
i els hàbits quotidians de les classes subalternes. Així tenim una classe subalterna o popular
condicionada en les seues opcions de tria a causa dels materials rebuts des del poder hegemònic.108
A finals dels 70, quan cau el règim franquista i arriba la democràcia, la llengua pròpia deixa
d'estar prohibida. Llavors, en un intent d'eixir d'aquesta marginalitat, en l'any 84, es crea la
103 Ibid.
104 Veure capítol 1.1.3.1. "Transformació històrica del joc de pilota al País Valencià", p. 30.
105 Cal fer esment que vivim a una societat de consum.
106 Ibid.
107 A les principals ciutats del País Valencià sobretot, la gent abandona la llengua i comença un procés de substitució
lingüística que acaba amb el valencià com a llengua vehicular en molts àmbits d'ús. El motiu és per un complexe
d'inferioritat. Parlar en valencià hi hagué un moment que era una llosa amb la qual etiquetaven pejorativament als qui
ho feien. Aquest fenomen és comú en altres poblacions com per exemple els immigrants mexicans en diàspora emigrats
en els USA, els quals xerraven en anglès als fills.
108 García Canlini, 1984, p. 75.
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Federació Valenciana de Pilota a fi de dotar a la pilota de l'estructura esportiva que tenien la resta
d'esports. A més, també es construeixen nombrosos trinquets municipals.109
Com s'ha vist en el capítol anterior, segons Bourdieu l'hàbitus sistematitza el conjunt de
pràctiques de cada persona i grup, garanteix la coherència amb el desenvolupament social més que
qualsevol condicionament exercit per campanyes publicitàries o polítiques.
És important destacar que en parlar d'hàbitus en referència a un grup (siga l'hegemònic o el
subaltern) ens referim als hàbitus de classe.110 L'hàbitus, segons Bourdieu, programa el consum de
les classes, és a dir, allò que s'entén com a necessari.
El consum del capital cultural en la pilota valenciana, en certa manera, reprodueix el propi d'un
sector subaltern i això vol dir una forma pròpia representada per les condicions de treball i vida.
Una mostra d'aquest fet és que aquest capital cultural a la pilota valenciana tradicionalment ha estat
en mans de classes subalternes: la ruralia111 tot i que a hores d'ara hi ha gent amb oficis diversos, la
qual cosa, però, està per comprovar i intentarem aclarir a través dels resultats de la investigació.
Tanmateix, la pilota valenciana no es caracteritza perquè n'hi hagen representats polítics, o
personatges populars o mediàtics com poden haver-ne en les llotges VIP dels camps de futbol o en
les barreres d'ombra de les places de bous per exemple.
Com a conseqüència que la pilota valenciana forma part d'una cultura subalterna i amb l'afany
d'analitzar l'evolució d'aquesta pràctica dins del context actual cal estudiar conceptes com la
tradició, la modernitat o la globalització.

1.3. El pes de la tradició
Com s'ha vist en el capítol 1.1.3.2 dedicat a la relació dicotòmica entre l'esport i el joc, en relació
a la pilota valenciana, sovint s'usa la categoria de joc tradicional, però més enllà d'emprar la
tradició dins de l'esport i el joc escau realitzar una construcció conceptual més general sobre el que
és la tradició a fi de dotar a la tesi del rigor que cal. Per fer aquesta tasca l'obra de Giddens és idònia
ja que està farcida de conceptes que es poden aplicar al tema d'estudi.
D'acord amb el sociòleg anglès,112 allò tradicional exhibeix "una societat no oberta a la
consciència de si mateixa que no qüestiona certeses". Es pot comprovar, per tant, que la pràctica de
la pilota valenciana encaixa de ple en el que Giddens entén per tradició. Hi ha, en primer lloc, el
ritual existent a la pilota que té connotacions sacramentals (que al nostre cas serien simbòliques
com: arreglar-se les mans abans de jugar, seure en el mateix lloc o travessar pel mateix bàndol o
jugador). En segon lloc, la tradició contribueix a la predictibilitat de les rutines socials, la qual cosa
dóna lloc a la confiança en la pilota valenciana entesa com a pràctica institucionalitzada dins de la
qual la consciència del risc i el grau de satisfacció de les expectatives socials no canvien, és a dir,
estan dotades d'estabilitat i durabilitat. L'assistència a una partida en un trinquet, per tant, és
generadora d'una seguretat ontològica113 en la mesura en què se sustenta en la continuïtat del passat
en el present i connecta aquesta confiança amb pràctiques socials rutinàries. Per al sociòleg anglès:
"la seguretat ontològica en el món premodern s'ha d'entendre primàriament en relació als contexts
de confiança i a formes de perill i risc ancorades en les circumstàncies locals del lloc."114
109 Els trinquets particulars o privats amb ànim de lucre gairebé deixaren de construir-se en els anys 60. En els 70 ni de
bon tros era una pràctica rentable i invertir en la despesa que suposava fer un trinquet ja només ho pot assumir
l'administració pública, cosa que comença a passar als 80 en arribar la democràcia.
110 Bourdieu,1991, p. 102-103. L'hàbitus de classe o grup és un sistema subjectiu d'estructures interioritzades, principis
comuns de percepció, concepció i acció, que constitueixen la condició de tota objectivació i de tota apercepció.
111 Considerem oportú destacar que en la pilota valenciana la ruralia sobretot es componia de llauradors.
112 Giddens, 1991.
113 La seguretat ontològica és el grau d'autonomia que té l'ésser en situacions de la vida quotidiana, el que genera un
sentiment de confiança en altres per la seguretat en un mateix. Aquesta percepció es pot debilitar quan apareix el temor
de la continuïtat de la rutina. (Giddens, 1991).
114 Giddens, 1991, p. 100.
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En la pilota valenciana, de fet, la seguretat ontològica i la rutina estan íntimament relacionades
gràcies a la influència de l'hàbitus115 perquè es basa en la confiança de les relacions humanes, en la
seguretat de la família i ambients de proximitat o comunitaris. Tots aquests trets, de fet,
s'hiperbolitzen en una partida de pilota. Per exemple, sabem que molts jugadors provenen de
nissagues de pilotaires, cosa que indica que la família o l'ambient és cabdal a l'hora de decantar-se
cap a una activitat com la pilota professional.
La tradició, però, no és completament estàtica, perquè ha de ser reinventada per cada nova
generació en prendre l'herència cultural que la precedeix.116 En gran mesura manté un contacte amb
una part distant del passat. Però, la influència de la tradició específica actua per traspassar la
separació del present i del passat: el passat no és recuperable, llevat que fins el moment estiga
implicat en el present (més acuradament, en la continuïtat del present). El ciutadà, llavors, ha de fer
la seua part per a garantir que aqueixos valors tradicionals prevalguen com a un valor futur per als
seus fills i néts. Tradició s'equipara, per tant, amb història i passat.
Les tradicions, però, s'inventen tan ràpid com desapareixen; són, de vegades, flor d'un dia. Per
això cal "incrustar-les" en algun tipus de valors tradicionals, és a dir, el valor assignat a la innovació
i al canvi ha de ser sensible a les necessitats humanes consagrades per valors més antics.
En la següent figura (núm. 2) se sintetitza l'aproximació que des del camp de la tradició hem fet
amb la pilota valenciana. La relació de la pilota amb la tradició esta basada en la seguretat
ontològica, en tant que, com hem explicat abans, no hi ha gaire diferència entre el present i el
passat, cosa que dóna lloc a la pervivència d'una rutina a causa que les accions són una continuïtat
del passat i de la història sense incertitud i a llarg termini. Com molt bé assenyala Bauman 117 ens
trobem davant de la vida sòlida.

Pilota valenciana
és sinònim de tradició:

- Seguretat ontològica
- Rutina
- El present mira al passat
- Història
- La vida sòlida (Bauman 2007)
Figura 2. Tradició i pilota.

Si, com acabem de veure, el pes de la tradició en la pràctica estudiada és palès, no podem obviar
el pes que, actualment, té la modernitat en les cultures tradicionals, per la qual cosa passem a
estudiar la modernitat entesa com a fenomen cultural contemporani en la societat actual.

1.4. El pes de la modernitat
"Pensar històricament significa reflexionar sobre la selva i construir una narració a partir del camí. Quan actuem i
pensem fem història."118

Actualment la tradició és consubstancial a la modernitat atès que des de la revolució industrial les
societats europees i del primer món es van transformar en societats modernes. Per explicar aquest
capítol resulta necessari apuntar els trets de la modernitat en un àmbit general o social, per a després
relacionar-la amb la tradició i finalment amb l'esport i la pilota valenciana.
En primera instància cal contextualitzar la modernitat a fi de descriure les seus característiques
principals: Primerament cal destacar que si en les societats tradicionals les amenaces provenien de
desastres naturals i de la violència humana, en les societats modernes es depèn de relacions que no
115 Veure capítol 1.2.1. "De cultura hegemònica a cultura subalterna", p. 50.
116 Giddens, 1991, p. 37.
117 Bauman, 2007.
118 Williams, 2006, p. 537.
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guarden cap contigüitat amb la tradició, per això es basen en sistemes abstractes que estabilitzen les
relacions en el temps i en l'espai. En segon lloc el futur juga un paper més rellevant en el present
que el passat, és a dir, que el present s'orienta al futur i per tant és molt propens al canvi. Les
amenaces ara són, per tant, la capacitat de reflexionar, la violència per la guerra industrialitzada i
la manca de significat que prové també de la reflexió.119
Al respecte Padiglione diu que:
En les comunitats tradicionals, el sentit de les coses estava preconstituït, en tant que ofert per la cultura com un
conjunt estructurat de models de pensar, sentir i actuar... En la societat moderna, en canvi, sembla ser l'acció
social la que esdevé sistemàtica i sistematitzant respecte a una cultura basar, mera reserva d'articles sense
connexions. Tot açò apareix emblemàticament representat per l'esport modern que, sense prefigurar un resultat
determinat, ..., deixa l'acció del desenllaç sempre incert, la responsabilitat de donar sentit temporal a una realitat
que roman polisèmica per la mateixa natura, capaç de suscitar en els participants visions contraposades,
interpretacions, si més no, diverses.120

Seguint aquest criteri Giddens 121 conclou que els estils de vida de la modernitat no són aplicables
a contextos culturals tradicionals, en què els costums orienten el sentit i el comportament cultural.
Per una banda la industrialització i per una altra la urbanització plasmen la necessitat de cercar la
distinció en el context urbà com a manera de trobar la pròpia identitat dins d'una ciutat. D'ací
sorgeix el procés d'individualització122. L'estil de vida, per tant, passa a definir-se a partir d'una
pluralitat de possibles opcions. Conjuntament amb la industrialització i la urbanització cal afegir el
consum. Segons Robert Bocock123 el consum comporta tot un sistema de signes, símbols, identitats i
valors que fa que siga una de les característiques essencials de la modernitat. (Exemples en són les
privatitzacions de serveis que garantien uns drets socials ja assolits). En definitiva, en una societat
de consum i una cultura de masses, estil de vida i consumisme es confonen.
Un cop s'han esbossat els trets més definitoris de la modernitat passem a explicar, des d'una
perspectiva sociològica, què succeeix quan en una societat tradicional irromp la modernitat, és a dir,
com es transforma una societat tradicional en una moderna, o com es relaciona la modernitat amb la
tradició:
1) Si les societats tradicionals es caracteritzaven per la seguretat ontològica, en les societats
modernes, en canvi, aquesta seguretat es perd, és a dir, les condicions d'inseguretat són més altes tot
i que les societats premodernes estaven dintre d'un ambient carregat d'incerteses i ansietats. Per tant,
ara podem parlar d'una inseguretat ontològica, la qual cosa està associada als processos
d'individualització propis de les societats industrials.
2) Quan la rutina es desfà emergeixen les angoixes i temors, llavors irromp l'escepticisme. El
manteniment de la rutina implica un constant treball per banda dels subjectes socials a fi de no
perdre l'anhelada seguretat ontològica. El problema, però, és que els pobles són reduïts i les
tradicions es perden.124
Segons Ian Craib, en el seu assaig sobre Giddens125, en el món modern la rutina no té lligams amb
el passat i les pràctiques socials són constantment examinades a la llum de la nova informació. Res
és fixe perquè simplement està allà i la nova informació està constantment reconstituint les
pràctiques,
Per a Ulrich Beck126, que comparteix la tesi de Giddens, la individualització acaba per dissoldre
la comunitat local, la qual cosa acaba amb les pràctiques locals i els costums que perduren es
transformen en relíquies o hàbits. En les societats modernes la relació amb la la tradició no passa de
ser marginal. Relíquia, però, fa referència a quelcom mort i de museu i no viu i en expansió. Per a
119 Giddens, 1991, 2006 i Bauman, 1997.
120 Padiglione, 1999, p. 401.
121 Giddens, 1991, 1995, 2006.
122 A la qual cosa també ha contribuït molt Beck et al. 1997, 2001.
123 Bocok, 1993.
124 Williams, 2006, p. 171.
125 Craib, 1992, p. 100.
126 Beck, et al., 2001, p. 133.
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Beck127 els contextos tradicionals s'estant trencant, reconnectant, refundant-se, s'estant tornant
decidibles, estan necessitats de justificació. "La tradició és, efectivament, una manera de dirimir els
conflictes entre valors i maneres de vida diverses."128
Per a l'autor alemany a mesura que es va desenvolupant la societat moderna, cada cop és més
qüestionable afirmar que existeixen unitats col·lectives de significat i acció. El fet és que, des de la
irrupció de la modernitat, moltes tradicions han estat reinventades a fi de ser ubicades en el nou
ordre modern. El cas de la pilota valenciana, tot i que tardà, no n'és cap excepció.
Des de perspectives més centrades en la societat valenciana en particular, segons Mira129 al País
Valencià en pocs anys (finals dels 60 i dècada dels 70 fonamentalment) ha hagut un procés de crisi i
desintegració de la societat rural. Es tracta, en definitiva, d'un procés de re-estructuració i adaptació
global de tota la societat valenciana. El País Valencià des de finals dels 60 començà a deixar de ser,
i de manera espectacular, un país d'economia bàsicament agrària. La interdependència de la ciutat i
el camp fa dècades que ha canviat de signe i de contingut. "El resultat és un nou sistema de
relacions globals, diferent de l'antic, però només explicable a partir d'aquest."130
La següent figura (núm. 3) mostra l'evolució que ha patit de la modernitat: per una banda
s'apunten els fenòmens històrics i intel·lectuals que propicien els esdeveniments i per una altra
s'indiquen les conseqüències tot i basant-se en els autors de referència.
Postmodernitat

Orígens històrics o genealogia de la modernitat

- La Revolució Industrial
- El Fordisme

-La il·lustració
- Kant

- Capitalisme: societat
de consum consolidada
després de la 2ª guerra mundial
- Posfordisme

- La tornada al nihilisme a causa d'un futur com a font de dessassossec (Bell, 1976)
- L'experiència no equival a cap expectativa (Habermans 2008)
- Present fungible (Jameson 1999)
- La vida líquida (Bauman 2007)
- La inseguretat ontològica
- L'individualisme

- Sentit vacu de la història
- Present perpetu sense capacitat de retenir el passat
Figura 3. La modernitat
127 Beck, et. al., 2001.
128 Ibid., p. 133.
129 Ibid.
130 Mira, 1978, p. 9.
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A tall d'explicació de la figura trobem que si la modernitat es basava en els valors de la
Il·lustració: la raó i és la conseqüència de la Revolució Industrial, la postmodernitat, en canvi, es fa
perceptible a partir de la segona meitat del segle XX i sobretot al final del XX, tot i que Nietzsche i
Marx ja "aguaitaven" abans. Aquesta nova cultura moderna s'imposa en les societats de consum de
masses sense resistència amb el suport de les telecomunicacions digitals i possibilita l'adopció de
patrons de conducta globals tant en institucions com en els costums i la família. Els canvis, llavors,
ja no ens sorprenen perquè formen part de nosaltres.
En aquesta figura (núm. 3) cal distingir les diferències amb la figura anterior (núm. 2) de la
tradició. En primer lloc cal apreciar que ara hi ha la incorporació plena de l'home al treball en
cadena en les fàbriques (el Fordisme) a fi de produir els articles que una societat de consum
consolidada demanda. Com a conseqüència d'això apareix un nou sistema de valors basat en la
incertesa, l'individualisme, o la pèrdua de la seguretat. Si abans tot era sòlid, rígid i durable, ara en
canvi, tot és efímer i canviant. Si abans es confiava en la comunitat ara s'ha de confiar en un mateix
(individualisme). Finalment si abans es mirava al passat ara es mira el futur, per tant la història
deixa de tenir la importància que tenia.
En relació amb el nostre camp d'estudi cal destacar que un element consubstancial a la modernitat
són els esports.

1.4.1. La modernitat i el sorgiment del fenomen esportiu
Finalment, resulta necessari fer referència a la relació de la modernitat amb l'esport en general i
amb la pilota valenciana en particular, per a la qual cosa l'aportació de Norbert Elias131 és
fonamental perquè la consideració de l'esport, lluny de significar un passatemps, és una de les claus
socials que ens permeten comprendre l'origen i evolució dels temps moderns. El progressiu
reforçament dels controls reguladors sobre les conductes de les persones i la corresponent formació
de la consciència, la interiorització de les normes que regulen amb més detall tots els àmbits de la
vida, garantia a les persones una gran seguretat i estabilitat en llurs relacions recíproques, però
també implicava una pèrdua de les satisfaccions agradables associades amb formes de conducta més
senzilles i espontànies.
Segons Lagardera:
En aquests moments assistim a un esdevenir social aparentment contradictori: en el moment històric en el qual
l'estructura esportiva adquireix més força i poder social, l'espectacle esportiu..., comença a produir un fenomen
paral·lel a la fractura, a la diversificació mitjançant el qual milers de persones..., estan modificant els hàbits i
trien exercitacions físiques d'un altre ordre..., amb altra lògica, altres interessos i motivacions, un altre embolcall
i altres expectatives. 132

Per aquest mateix autor: "una de les característiques socials més destacades d'aquesta fase
evolucionada de la modernitat (...) és sense cap dubte la gran velocitat amb què es produeixen els
canvis socials, econòmics i tecnològics. En aquest vertigen de finals de segle i de mil·lenni, tampoc
no s'hi escapa l'esport."133
La consolidació de l'esport modern com a fenomen global d'esbargiment, per tant, soscava la
pervivència dels jocs tradicionals.
Si al cas que ens ocupa cal parar atenció al sorgiment del fenomen esportiu en tant el trencament
amb la tradició, un altre indicador cabdal dins de la modernitat que cal considerar és la percepció
social del risc.

131 Elias, 1992.
132 Lagardera, 1997, p. 26.
133 Ibid., p. 25.
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1.4.2. El risc
La percepció que se'n té del risc en les societats modernes difereix de la que se'n tenia en les
societats tradicionals. En canviar els sistemes de relacions ha canviat la percepció social del risc. La
incertitud que caracteritza la modernitat n'és la causa.
El risc expressa la probabilitat que alguna cosa que no es desitja succeïsca, és una relació i per
tant una probabilitat.134 L’esdeveniment que pot produir el dany no és un objecte social; el risc sí
que ho és. El risc involucra un judici ètic i epistemològic sobre un determinat succés que, en un
context donat, ha estat prèviament valorat d’una manera negativa, i per tant identificat com un dany.
Quan alguna cosa és vista com un risc és també, per això mateix, entesa com a insegura, imputable,
depenent d’una decisió, etc.
La modernitat suposa, de fet, la partida cap un món desconegut i cada cop més imprevisible
Segons Beck del cogito s'ha passat al arriesgo ergo sum.135
Per a José Antonio López Cerezo i Jośe Luís Luján:
La societat del risc consisteix en la presència, cada vegada més, de decisions arriscades dins de la conducta
quotidiana. Vivim en una societat molt tecnificada, pel que fa als processos de producció, el funcionament de les
institucions, i la vida diària en què té lloc la conducta individual. Els àmbits d’acció abans regulats per una
tradició vinculant, ara constitueixen problemes de decisió i atribució de responsabilitats: el disseny de dietes i la
compra en els supermercats, l’educació dels nens, el consum d’energia, la conducció d’automòbils, l’ús dels
sistemes de salut i tecnologies mèdiques, etc.136

Com diuen Bauman, Beck i Giddens137 "la societat del risc comença on acaba la tradició", quan
en totes les esferes de la vida ja no podem donar per suposades les certituds tradicionals. Així és que
quan menys podem confiar en les seguretats tradicionals, més riscs hem de negociar. Per a Peter
Sloterdijk, en un context de creixent individualització, el llenguatge del risc i la incertesa es
transforma en moneda de canvi.
En els llocs on s'ha imposat el pensament assegurador, es produeix el canvi de mentalitat característic de les
societats postmodernes de l'avorriment: en elles les situacions no assegurades es tornen rares, i en conseqüència,
es pot gaudir del desajust com a excepció, "l'esdeveniment" es positivitza, la demanda de vivències
diferenciadores inunda els mercats.
Sols les "societats" plenament assegurades poden posar en marxa aquesta estetització de les inseguretats i
indeterminacions, que constitueix el criteri de les formes de vida postmodernes i de les filosofies. 138

Amb "la societat del risc", com la defineix Beck, no només es crea la possibilitat d'una societat
separada de la tradicional sinó que es crea una societat autocrítica. El concepte de risc, per tant, és
com un tast que permet examinar no sols el conjunt del pla de construcció sinó també cada
component de l'edifici en el seu potencial d'autoamenaça.139
En relació al cas que ens ocupa i dins de l’esport modern institucionalitzat trobem que s'han anat
minimitzant els riscs de tots tipus: reglamentaris, de salut, etc., a mesura que els avenços
tecnològics han tingut lloc: càmeres de vídeo, sofisticats sistemes de comunicació, proves
mèdiques140; i tot en pro d’un espectacle on prevalga la igualtat de condicions pel que fa a les
instal·lacions i al reglament. Reconèixer l'existència d'un risc és acceptar, no tan sols, que les coses
podrien anar malament sinó que aquesta possibilitat no pot ser eliminada.
És a dir, el dubte (com a sinònim, o, més bé, conseqüència del risc) també és contingent. En
aquest context els esports de masses i mediàtics (com la NBA o la Fórmula 1) no s’escapen d’aquest
control.
134 Buil, 2007, p. 326.
135 Beck, 2008, p. 21.
136 López Cerezo i Lujan López, 2000, p. 21.
137 Bauman, 1997, Beck 1986 i Giddens, 1991.
138 Sloterdijk, 2007, p. 118.
139 Beck, 1986.
140 Anàlisis biomecànics o proves fisiològiques, per exemple, es fan a fi d'augmentar el rendiment . D'altres avanços
tecnològics com incorporar nous plànols televisius intenten millorar la visió de l'espectacle. (Durbà, 2012, p. 81.)
57

DESAFIAMENT DE LA MODERITAT. CAS DE LA PILOTA AL PAÍS VALENCIÀ

D'altra banda en l'àmbit de la pilota valenciana, aquesta categoria d'esport-espectacle en què
prima el control i la seguretat no està gens desenvolupada, cosa que veurem al llarg de la tesi. En
aquest pràctica el risc i/o l'atzar reïx com un fet consubstancial i no com quelcom aliè, conscient i
sistematitzat a la pràctica, com sí que passa en els esports moderns.141
Les societats modernes esportivitzades que sovint comparteixen la mateix percepció del risc han
acabat per convertir-se en una única societat global, o, millor dit, una societat moderna globalitzada,
de manera que les diferències entre les societats, cada cop són menys, per això cal estudiar el
fenomen de la globalització, que de totes totes, afecta al nostre objecte d'estudi.

1.4.3. La globalització: un monòleg o un diàleg?
En parlar de la modernitat i de les seves característiques, necessàriament ens hem d'aturar a
explicar el fenomen de la globalització. Es pot dir que la modernitat ha quedat configurada dins d'un
món global i que això té unes repercussions en pràctiques locals com la que s'està investigant. Per
això mateix, cal revisar el que s'entén per globalització, si més no, considerant que al País Valencià
els efectes de la globalització són ben visibles. Indicadors emblemàtics en són la Ciutat de les
Ciències, i les passades Amerìca's Cup i Fórmula 1 per exemple.
En l'àmbit lingüístic el terme "globalització" ja apel·la a acció i a procés. El sufix "ització", en
anglès "-isation" significa acció, moviment, és a dir processos a nivell mundial. La traducció
correcta, però, hauria de ser mundialització atès que globe es tradueix com a món. Globalitzation ve
del verb to globalise que indica processos globals i de globe que indica un cert resultat global, és a
dir, procés i resultat en l'àmbit global. 142 Al·ludint a aquest aclariment, des de la sociologia, per a
Beck, la globalització significa més convergència de símbols culturals i formes de vida amb un
tarannà irreversible.143
En el concepte llogaret global144, per exemple, es conjuga el verb comunicar com l'emblema de
la globalització, que permet a la humanitat superar, via electrònica, la fragmentació de la impremta,
amb la recreació de l'estat que cohesiona la vida en el llogaret o en la comunitat. Per tant: "Per
globalització, s'entén el fet que cada cop és més cert que vivim en un "sol món", de manera que els
individus, grups i nacions es fan més interdependents."145
Des d'aquesta vessant, la globalització sol presentar-s'hi com un fenomen econòmic que afecta els
processos de producció global i la distribució internacional del treball a través de les operacions de
les corporacions multinacionals. A més, també intervé la integració electrònica del mercat financer i
el volum dels fluxos tant de capital com de dades o informació. 146 L'abast sense precedents del
comerç mundial arriba a afectar la multiplicitat de serveis i béns fins a xifres mai no vistes fins ara.
Per a Manuel Castells147 les comunitats de tot el món lluiten per preservar "la importància de 'la
141 Per comprovar la incertesa inherent en el joc de pilota cal veure el capítol 1.1.3.2. "La pilota valenciana: una relació
dicotòmica entre l'esport i el joc", p. 33.
142 Urry, 2000, p. 3.
143 Beck, et. al., 1997.
144 MacLuhan, 1998.
145 Giddens, 2006. p. 69.
146 Segons Timothty W. Luke en l'actualitat, com diu Castells, les organitzacions globals són placeless. Tot flueix. La
profunditat i la direcció d'aquests fluxos constitueix una nova dimensió de pensament i acció. Parcialment globals i
locals, aquests fluxos glocals són a un ciberespai creat per rius de dades, audio i video. La nació estat com organització
suprema de la modernitat davant d'açò és queda curta, és a dir, està superada. Aquests fluxos passen per damunt de la
seua agenda. Ens referim als interessos i valors.
El flux és parcialment post espacial, post sobirà i la base de treball primària de les noves formes de comunitats
internacionals. El capitalisme transnacional guanya terreny amb aquest nou mitjà. En conclusió la geopolítica i la
jurisdicció estatal competeixen amb inferioritat davant l'actual transnacionalitat i els fluxos. (Luke, 1995: 92)
147 En la societat xarxa de Castells (2006, p. 67 ) el que és anul·la allò que es pot arribar a ser, atès que l'espai de fluxos
dissol el temps en desordenar la seqüències d'esdeveniments i fer-los simultanis. Hi ha, per tant, una transitorietat
estructural. L'espai de fluxos que conforma la societat xarxa és l'organització material de les pràctiques socials en temps
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localitat' i per afermar l'espai dels llocs, basats en l'experiència, per damunt de la lògica de "l'espai
de fluxos", el qual s'oposa a la concepció de lloc tradicional i territorial de l'espai. Internet, de fet,
ha esdevingut en l'exemple paradigmàtic d'aquest espai de fluxos. Aquesta idea de flux, seguint a
Hannerz148, està relacionada amb la mobilitat però sense necessitat d'implicació espacial.
La globalització, de fet, com diuen tant Sloterdijk149 com Castells150, no ha estat quelcom únic. Ha
existit sempre, des de l'ús extensiu del llatí a l'anglès, els sistemes de navegació, de transport. etc. A
hores d'ara, com estableix Salvador Giner, la mundialització151 és un vast procés històric que està
fent que el món comence a ser un i divers alhora, per conseqüent es pot acceptar que la
globalització no és un procés que supera allò local, i que allò local no és una oposició o resistència
al mundial o global.
A continuació, considerant la complexitat del fenomen, hem cregut adient exposar les principals
teories al voltant de la globalització a fi de situar la nostra posició dins d'aquesta categoria.
Començarem per Robertson i acabarem amb Sloterdijk tot i passant per Marramo.
1) En primer lloc Roland Robertson és el primer autor que deixa de parlar de globalització per
parlar de glocalització.152 Per a aquest autor allò global no està contraposat a allò local sinó que
normalment allò local està inclòs dins d'allò global. Així la globalització s'entén com una
comprensió del món com a conjunt sencer, com un tot, cosa que vol dir connectar les localitats, però
també inventar allò local talment com si s'inventara la tradició.153
Robertson el que intenta és transcendir la tendència que la globalització està en tensió amb la
localització. Insisteix en la idea que la globalització, o comprensió del món, involucra i incorpora la
localització i ambdós processos alhora fan que es comprenga el món com un tot. Per això adopta el
terme de glocalització preferiblement al de globalització. Aquest concepte té l'avantatge de fer que
l'espai siga tan important com el temps.154 Segons Robertson155, la glocalització es refereix alhora a
un augment de la interdependència global i a una consciència d'aquesta interdependència. Com diu
el mateix Robertson: "Es refereix alhora a la comprensió del món i a la intensificació d'aquesta
consciència del món com a un conjunt".156
El món, així, és un escenari en el qual tots participem i tot està interconnectat. Es basa, per tant,
en el joc entre el particularisme i l'universalisme, en la idea d'una humanitat com a una
universalització del particularisme, d'alguna forma com els nacionalismes entesos com la
emergència d'identitats locals que són tractades com una globalització intel·lectual.
Robertson conclou la seua tesi dient que la glocalització és: "la interpretació entre la
universalització del particularisme i la particularització de l'universalisme. Hi ha per tant una mútua
implicació d'homogeneïtzació i d'heterogeneïtat." 157
compartit.
Per a Castells hi ha fluxos de capital, imatges, sons i símbols les quals configuren noves maneres de circulació de la
informació i "tendències transculturals", així com també hi ha fluxos de persones (migracions), d'interacció
organitzativa (les empreses transnacionals) i organització supranacional i, finalment, hi ha, fluxos delictius (drogues i
màfies). Aquest espai de fluxos dominen la nostra vida econòmica, política i simbòlica.
148 Hannerz, 1997.
149 En Vasquez Roca, 2011, p. 3.
150 Castells, 2006.
151 Giner, 1987. S'empra mundialització com a sinònim de "globalització".
152 Glocalització és, segons Robertson (1995), originàriament un terme del mercat japonès per a indicar la focalització
dels béns de consum d'una escala global en els mercats locals. És fer el producte vendible en el seu context. Per
exemple Coca-cola (el paradigma de la globalització mercantil) fa campanyes publicitàries locals i això vol dir que
utilitza actors i símbols locals en els seus anuncis (com per exemple elefants i música tradicional a L'Índia...).
Per tant aquí jau la crítica al tarannà homogenitzador de la globalització (per aquells que pensen que la
estandardització o homegeneïtzació del producte en els mercats tindrà més èxit), atès que, en cas que prenguem la
gènesi/definició original del terme màrqueting, que és segmentar el mercat a fi d'atendre les diferències que la
travessen, hem d'atendre, llavors, a la diversitat. El que tenim. Doncs, és que allò global es reubica dins d'allò local.
153 Robertson, 1995, p. 35.
154 Ibid., p. 40.
155 Ibid.
156 Ibid., p. 8.
157 Ibid p. 141.
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Si la cultura local està fortament vinculada al temps i a l'espai o territori, la cultura global està
alliberada d'aquestes restriccions. La cultura global, com diu Roberston, és el fet de connectar allò
des de dins a allò cap enfora, conseqüentment allò micro o local és un mirall d'allò macro o global a
causa de la hibridació d'allò regional.
2) Des d'una vessant més filosòfica autors com Giacomo Marramao i Peter Sloterdijk, critiquen
obertament a Robertson rebutjant la tesi de simetria recíproca entre allò local i allò global. Ells, en
canvi, veuen un "canvi dialògic i conflictiu" en què allò local es refà dins d'allò global.158
Marramao, en principi, comparteix amb Roberston que el terme glocal no divideix
necessàriament sinó que uneix perquè juxtaposa coactivament diferents "mons-vida", però, a
diferència de Roberston, assumeix un moviment sistòlic, diastòlic, circular i intermitent que no es
resol en la relació d'escala micro-macro. Així segons Marramao: "Allò local no és un microcosmos
que reflectisca el macrocosmos d'allò global, sinó que és, més bé, l'aporia del sistema-món que dóna
lloc a la forma actual d'un conflicte-món policèntric i difús."159
Allò glocal, per tant, queda configurat per la cohabitació entre "la moda sinèrgica" d'allò global
representada pel complexe tecnoeconòmic i financer i "l'al·lèrgica" d'allò local, representada per la
turbulència de les diferents cultures. Marramao ressalta que els dos costats d'allò global i local: el de
la uniformització tecnològica-comunicativa i el de la diferenciació cultural-identitària, no es
contraposen en una alternativa estàtica, sinó que es compenetren dinàmicament en una relació
interficial. Per a ell les conseqüències de la globalització no desemboquen, com es fa habitualment,
en un xoc de civilitzacions, sinó en una falla de tensions conflictives que travessa totes les
civilitzacions i cultures tallant de manera transversal tant allò global com allò local.160
El fenomen, per conseqüent, ha d'entendre's com una "vertadera producció de localitat" i no com
una resistència inercial de formes comunitàries tradicionals a la moda expansiva de la modernitat. 161
Trobem que Marramo, capgira el procés (que normalment s'aplica) en tant no és la globalització la
que permea les cultures locals sinó que són les cultures locals- no globals- les que permeen la
globalització fent de la globalització moderna un procés multicultural i plural. La paradoxa
consisteix, aleshores, en el fet que, en ella, "el lloc de la diferència és reconstruït", "la tradició
inventada", "la comunitat imaginada".
3) Sloterdijk, en intentar aclarir la complexitat del fenomen, remarca que el mot local s'empra
com antònim de global o universal quan, de fet, allò local i global remeten al mateix espai. Llavors,
no es pot relacionar allò local i global amb el punt i el camp ja que l'espai no és mai homogeni (els
espais homogenis es determinen per l'equipotència dels punts i l'enllaçabilitat mitjançant línies), en
realitat "allò local" és la "re-accentuació" d'allò asimètric amb totes les implicacions."162
Les expressions híbrides, com la glocalització de Robertson, reflecteixen una simetria falsa.
L'homogeneïtat, la simetria i la reversibilitat de Robertson són pressuposicions no demostrades. Per
a Sloterdijk, per tant, local i global no es retroalimenten com diria Robertson, és a dir a allò global
no implica unes conseqüències en allò local i viceversa, sinó que allò local és el que configura
realment el nostre ser.
En conseqüència i un cop s'han exposades les tesis, estem d'acord amb les tesis de Marramao i
d'Sloterdijk. Trobem que allò global i allò local no es contraposen (allò global no és cap fòbia per
allò local), tot el contrari, són sinèrgics i es complementen mútuament, és a dir, hi ha un "diàleg
establert". A partir d'aquests enfocaments, per tant, es pot tenir una perspectiva adient per estudiar
158 D'altra banda, dins d'un discurs postcolonial, altra manera de categoritzar el contacte entre allò global i allò local
és, com estableix García Canclini, a través del concepte d'hibridació. A diferència d'altres termes pertanyents al mateix
camp semàntic com mestisatge (intercanvis racials), sincretismes ((intercanvis religiosos) i creolllització (intercanvis
lingüistics) la hibridació té més a veure amb relacions de poder que amb continguts culturals atès que hi ha una
centralització transnacional de la cultura mai vista abans. Ací la crítica a Robertson rau en què aquest obviava les
relacions de poder. (Garcia Canclini 1989).
159 Marramao, 2006, p. 41.
160 Ibid., p. 25-6.
161 Ibid., p. 42.
162 Sloterdijk, 2007.
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les relacions entre allò local i allò global. Al capdavall, la globalització i les noves tecnologies
proporcionen un guany cultural en tant que es produeix nova cultura i es conserva la vella, cosa que
també ha densificat els béns culturals.
Pel que ens pertoca, tocant l'àmbit de l'esport contemporani és palès que ha seguit ritmes
semblants en l'estandardització de l'espai-temps. Es pot considerar, per tant, que hi ha una
globalització de l'esport que està influïda per les tendències globalitzadores de les societats
modernes. En aquest fenomen s'articula el reforç de la identitat local o personal i la identitat
col·lectiva.163
En conclusió, en les relacions entre allò local i allò global l'antropologia social deu respondre
davant nous reptes en un món canviant i així en l'acció diària de grups humans en escenaris
concrets- com el de la pilota valenciana- veure proposicions noves per a definir-se a ells mateixos
així com en la relació amb un món intensament connectat. 164 Sabem, però, que les societats
modernes globals, sovint, es caracteritzen per pèrdues o crisis d'identitat en què les tradicions es
perden, per això cal examinar el que significa la identitat.

1.5. Identitat i diferència

"Definicions naixen mentre identitats es fan. Les definicions et diuen qui ets, les identitats te tempten pel que encara
no ets però encara pots arribar a ser".165
"El que defineix una identitat ja no està marcat únicament pel lloc d'origen, o pel barri en què s'habita, sinó per tot un
joc d'elements culturals en moviment".166

Sabent que allò que s'investiga són els processos identitaris i els camps simbòlics, s'escau un
capítol dedicat a aclarir de què tracta la identitat. En relació a la tesi la relació de l'esport amb el
reconeixement social incloent aspectes com la classe social (hàbitus de classe), el capital cultural i
el capital social, són cabdals en l'estudi dels aspectes identitaris. En primer lloc s'estudiarà la
identitat a través de la identitat individual, per a continuació aplegar a la identitat col·lectiva;
finalment, s'estudien els processos identitaris dins de la modernitat així com la relació de la identitat
amb el territori, tenint en compte que la pràctica investigada es practica en una àrea molt concreta i
conforme passen els anys la tradició va perden-set en alguns pobles mentre que hi han d'altres que
la recuperen o l'adopten.
1) En primer lloc, quan parlem d'identitat estem fent-ho de l'en si mateix, de l'individu com a tal.
Ens referim a la identitat del jo. Des d'aquesta vessant per a Jorgue Larraín: "la identitat es redueix a
un problema de mateixitat individual."167 i per tant és una qüestió d'interès més aviat filosòfic.
Segons Larraín168 la identitat es refereix a la qualitat o conjunt de qualitats amb què una persona o
grup de persones es veuen íntimament connectades. En aquesta línia també es posiciona Marín 169
per a qui és la construcció d'una representació del subjecte de manera que siga coherent i harmònica
amb les diferents imatges d'un mateix. Aquesta mateixitat però es configura en tant la presència dels
altres, llavors la mateixitat es basteix en base a l'alteritat.170
163 Giddens, 1995.
164 Buil, 2007, p. 336.
165 Bauman, 1997. p. 73.
166 Cucó, 1994, p. 98.
167 Larraín, 2001, p. 22-23.
168 Íbid., p. 23.
169 Marín, 2002, p. 34.
170 Derrida (en Constante 2006), lliga el sentit ontològic de la identitat amb la relació dialèctica entre mateixitat i
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Considerant les definicions d'identitat vistes des de la vessant mateixitat-alteritat es palesa que la
identificació forma part d'un procés vital. Així per a Andrés Piqueras 171 la identitat és un procés
continu en continua elaboració i transformació. De fet, la identitat de la persona individual en tant
ella mateixa i els altres forma part d'un procés continu que és social, cosa que configura per una
altra banda, tant la “identitat social” com la "identitat col·lectiva".
2) Si adoptem la tesi de Larraín trobem que la identitat com a procés social es constitueix a partir
de la cultura (contextos determinats: religió, ètnia, classe, gènere, nacionalitat...), la matèria
(possessions: la ment, els vestits, el treball, els productes de consum materials els quals, a més,
poden simbolitzar una identitat col·lectiva o cultural: nació, classe...) i els altres (els que opinen
sobre nosaltres i aquestes opinions són internalitzades en el sentit de com em veuen els altres i
també els aspectes pels quals em diferencie dels altres).172
D'altra banda, si seguim a Frederik Barth, el fet que un grup conserve la seua identitat ens ofereix
normes per a determinar la pertinència al grup i els mitjans emprats per a indicar l'afiliació o
exclusió.173
En síntesi una identitat col·lectiva es podria definir com un sentiment de pertinença compartit pels
membres d'un grup, partint d'alguns trets distintius objectius, 174 que han de ser presos en
consideració de manera significativa per aquests subjectes i han de permetre la constitució d'un
sistema de delimitació en el qual hi ha autodefinició, però també distinció respecte d'altres grups. A
partir d'ací i sobre una mínima estabilitat que permet al grup reconèixer la identitat tot i el pas del
temps, aquesta es reformula contínuament. És, per tant, un procés pel qual els elements objectius i
subjectius van reinterpretant-se per a produir significats i narratives. Aquests significats i narratives
permetran dotar de sentit les accions del grup, "generar un model del comportament" que, fins i tot,
es podria considerar un projecte de futur per al grup.
Si abans, en parlar de la identitat del jo hi havien trets com la mateixitat i l'alteritat (jo i l'altre),
ara, en parlar de la identitat grupal o col·lectiva, els atributs distintius que calen són: endogrup i
exogrup (el "nosaltres" i la resta).
Per a Erving Goffman,175 entre les identitats socials (el que som capaços d'atribuir a una persona
en primera instància en funció de les categories socials que s'espera que pertanya), personals
(unicitat i diferenciació dels altres) i del jo (sentit subjectiu de la pròpia situació) poden haver
coherències o contradiccions que generen problemes d'encaix de l'individu. En qualsevol cas, la
identitat va modificant-se (com hem explicat abans, fent esment que és un procés) i tot i que és
inestable, l'entorn la dota d'estabilitats en tant es reafirmen els universos i es descarten altres,
contribuint a generar certa coherència.176 Com conclou Stuart Hall:
Encara que sembla invocar un origen en un passat històric amb el qual continuen en correspondència, en realitat
les identitats han de veure amb les qüestions referides a l'ús dels recursos de la història, la llengua, i la cultura en
el procés d'esdevenir i no de ser; no "qui som" o "d'on venim" sinó en què podríem convertir-nos, com ens han
alteritat. La pertinència i l'exclusió, per tant, és el marc de configuració identitari. S'ha de tenir clar quins atributs ens
fan pertànyer i quins ens exclouen. La identitat, per tant, implica diferència. Altres autors com Deleuze (en Hurtado J.M
2003) atorguen especial importància als límits (dins i fora). Una identitat, al capdavall, ha d'estar reconeguda pels
interlocutors del subjecte. Li cal el marc d'estabilitat que proporcionen els altres. Per a compondre la nostra identitat, per
tant, ens calen els altres, sense la seua presència no puc ser jo mateix. Per aquest motiu la importància de l'alteritat, pel
que fa a allò diferent en la construcció de la identitat.
171 Piqueras, 1996.
172 Larraín, 2001, op. cit., p. 25-28.
173 Barth, 1976.
174 Segons Shippers, (2001 p. 19) en la identitat col·lectiva intervenen observacions objectives i percepcions
subjectives com, per exemple: indicadors de diferenciació objectiva: identitat nacional, la llengua, les tradicions
nacionals (esports autòctons, com per exemple al País Basc). Marcadors de pertinença: trets de diferenciació triats
d'entre els indicadors objectius (la llengua per exemple). I estereotips o criteris de diferenciació emprats pels
participants com: un poble mai conquerit, la raça, etc. Així és com els símbols, valors, records, mites i tradicions
esdevenen en elements imprescindibles de la iconografia nacional i del patrimoni distintiu de la col·lectivitat.
175 Goffman, 1970.
176 Berger and Luckman, 1968, p. 129-30.
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representat i com ateny això a la manera com podríem representar-nos. Les identitats, en conseqüència, es
constitueixen dins de la representació i no fóra d'ella.177

L'afirmació del jo es fa necessàriament en termes de pertinença, en la mesura que membre d'un
grup; i per tant, tota autodefinició és una auto inclusió en un grup d'identitat bàsica que defineix la
pròpia situació, posició i lloc al món. Però, la identitat i la distinció de grup són apreses, no són
coses observades, per tant creure en allò après no s'ha de confondre amb ésser. Tampoc és
perceptible de manera immediata i directa, sinó de manera indirecta i mediata. Sempre són
ideologia.178 Sempre depenen, per tant, d'unes representacions establertes, que s'expressen i es
manifesten a través de formes simbòliques. Cal subratllar que compartir una manera comuna de ser
no és un fet perceptible com a tal i per ell mateix ni produeix directament consciència de comunitat.
"El fet és que la identitat de grup es readapta o es crea, és percebuda, oblidada o ignorada segons
l'espai disponible, i s'acomoda als límits d'aquest espai."179
La identitat col·lectiva en la premodernitat es fundava pel lloc de naixement, la llengua, la sang,
l'estil de vida, a hores d'ara, tenint en compte l'espai de fluxos i la globalització, han emergit noves
comunitats virtuals,180 o identitats de vegades fortes com ara l'europea i l'africana, cosa que dóna
lloc a la idea de qui és i amb qui s'està indissolublement lligat. Les identitats són mantingudes a
través de processos de comunicació i intercanvi, la qual cosa dóna lloc a un sentiment solidari
d'unitat que lliga a qui l'experimenta superant així qualsevol altra diferència.
La identitat, per tant, es basa en "el manteniment de la diferència".181 És això el que fa que els
membres d'un grup identitari tinguen una mateixa concepció del "nosaltres", uns símbols comuns.
És per això que els processos identitaris, a hores d'ara, a causa de la dispersió i el desmembrament
que propicien el capitalisme sense fronteres i el llogaret global sembla que visquen sota l'amenaça
constant. Són precisament els errors i fissures en el paisatge del jo col·lectiu allò que esperona
mantenir aquest ordre.
Al capdavall, ens trobem davant de: 1) la identitat com a procés i no com a resultat i 2) la recerca
de l'ordre que pretenen les col·lectivitats. Totes dues característiques es complementen i es
contradiuen alhora. Aquesta plausible paradoxa és el que caracteritza el doble procés de
globalització i localització que experimenta el món a hores d'ara. Arribats a aquest punt en aquesta
frenètica cursa per saber qui som, o millor dit, que hem deixat de ser, els processos de
reidentificació floreixen per tot arreu. En conseqüència, aquests fenòmens dins d'un món globalitzat
creen trinxeres d'autonomia o identitats de resistència per a col·lectius i individus que es neguen a
dissipar-se en la lògica de les xarxes dominants.182
177 Hall, et al., 2011, p. 17-18
178 Cal explicar les diferents accepcions d'ideologia. Al segle XVIII no passa de ser un mot pejoratiu que representa
una actitud idealista que s'allunya d'allò real. A través del marxisme i del materialisme històric es connecta amb allò real
en tant la realitat està sotmesa a la forma en què els homes produeixen socialment els seus mitjans d'existència, queda,
però constreta al rol intel·lectual de la burgesia com a superestructura. Amb l'entrada de l'antropologia la ideologia
passa a veure's com tot el conjunt de representacions o idees i valors comuns en la societat. Des d'aquesta branca
Maurice Godelier (1989) rebutja la visió marxista clàssica d'una verticalitat d'instàncies sota la forma d'infraestructura
per una banda i superestructura o ideologia per una altra dins del paper dominant de l'economia. Aquest autor estableix
que la distinció ha de ser de funcions i no de d'institucions i que allò ideal ha de ser component d'allò real. Es rebutja la
ideologia entesa com simples representacions il·lusòries que serveixen per justificar un ordre social i s'entén com un
bastiment intern de les relacions entre els homes. D'aquesta manera la ideologia també forma part de les societats
primitives (on abans no s'aplicava aquest terme) ja que les relacions de parentesc funcionen com relacions de producció
i relacions polítiques i així el parentesc és alhora infraestructura i superestructura.
179 Mira, 199, p. 133-34.
180 Basades en les xarxes socials. Castells, 2006.
181 Geertz, 2000.
182 Segons Imma Tudella (2006: 468): "la identitat cultural proporciona a la gent una sensació compartida de diferència
que es reforça mitjançant els hàbits i rituals de la vida diària, i a través de l'exteriorització simbòlica dels valors i
tradicions... És molt més que un conjunt d'individus que comparteixen història i espai físic i parlen la mateixa llengua...
Són narratives culturals complexes i inconfusibles, històries mítiques que les persones es conten a sí mateixes."
La societat xarxa de Castells no tan sols desplega la lògica per tot arreu sinó que manté l'organització en xarxa en
l'àmbit local alhora que desenvolupa l'especificitat de cada societat. Per a Castells (2006: 69) "El que caracteritza la
societat xarxa és la contraposició de la lògica de la xarxa global i l'afirmació de la multiplicitat d'identitats locals...".
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Com ja s'ha indicat, l'assumpte identitari és un qüestió rellevant dins l'era moderna i més encara
dins l'era global. Així en l'època moderna la identitat guanya en inestabilitat perquè adquireix una
importància que abans no tenia. La defensa de la identitat i conseqüentment la pròpia consciència de
la seua existència, només sol aparèixer quan trontolla o hi ha problemes d'incertesa o sensació de
ruptura del que "sempre ha estat així". D'altra banda la identitat no es qüestiona quan les idees i
relacions són sòlides, en conseqüència ni se'n pensa de la identitat. Aquesta ja existeix, o està
atorgada per la situació, la ideologia, o pels altres.
La identificació esdevé, cada vegada, més important per als individus que busquen "un
nosaltres". Té, a més, un caràcter provisional, quan abans en la premodernitat era no negociada,
natural i predeterminada.183 De fet, institucions estables d'abans de la modernitat semblen haver-se
esfondrat. Llavors, la identitat és un problema central dels nostres temps perquè hem d'estar
buscant-la i revisant-la a tothora i sempre tenim la incertesa estressant de si hem escollit bé. 184 Tant
la modernitat líquida de Bauman, com la societat reflexiva i individualitzada de Beck i Giddens
representen el que estem dient: 1) fragilitat, 2) incertesa, 3) individuació. Els marcs de referència
esdevenen volàtils en la modernitat líquida perquè els adquirim i els abandonem. Estar fixat o
fortament identificat té, de fet, cada cop, més mala premsa. La identitat ara forma part d'un mercat.
Si en un primer moment la societat industrial i moderna trenca amb la tradició i el passat per veure
el futur, posteriorment la societat postindustrial o postmoderna cerca, de nou, la tradició per tenir
alguna cosa a què aferrar-se.
Aquesta cita de Bauman, ho deixa ben clar: "La principal angoixa relacionada amb la identitat en
els temps moderns era la preocupació per la perdurabilitat: avui és l'interès en evitar el compromís.
La modernitat construïa amb acer i formigó; la posmodernitat construeix amb plàstic
biodegradable."185
En les societats modernes ens trobem que les antigues identitats han estat reemplaçades per
identitats hibridades i on n'hi havia un estat "d'hiperrealitat", ara les identitats no estan ancorades en
estructures socials sinó construïdes a través de les imatges dels estils de vida dels mass media. La
globalització està fortament associada a la desaparició d'allò local i, en conseqüència, a la
desaparició de les estructures identitàries.186
A més a més, en la modernitat apareix una característica que no s'havia donat abans: el
cosmopolitisme. Per a Friedman187 la idea i la pràctica del cosmopolita, en termes identitaris, és
quan s'està en un escenari però sense entrar de ple, és a dir, participa en molts escenaris de mons
diferents però no arriba a formar-ne part de cap. Manté la distància i fins i tot una superioritat sobre
el local, d'alguna manera com un etnògraf. Per a Hannerz, 188 en canvi, la diversitat és el que
proporciona als locals estar fixats a les seues respectives cultures, mentre que els cosmopolites
depenen d'altres cultures per fer-se'n les seues. Així és que no poden haver-hi cosmopolites sense
locals.
Un cop s'ha fet la construcció conceptual de la identitat i després d'haver inferit la relació amb la
modernitat cal descriure les característiques del que determina el que es coneix com identitat
territorial, que és una altra categoria important en relació amb la tesi. En un principi el territori està
limitat i organitzat i és viscut per a servir als interessos del col·lectiu humà que s'hi assenta. De
vegades s'equipara a societat, comunitat, o també a cultura, o economia. 189 La territorialitat al·ludeix
a un territori en tant que han aconseguit generar sentit de lloc a partir de diferents localitzacions
connectades.190 Es tracta, llavors, de donar sentit al territori creant un marc de relacions per fer una
societat forta. D'altra banda, dins del territori, una regió és una porció de superfície terrestre que
183 Ibid., p. 40.
184 Bauman, 2005, p. 43-4. Giddens,1995, p. 236-237.
185 Bauman, 2011, p. 41.
186 Ibid., p. 175.
187 Friedman, 1994, p. 204.
188 Hannerz, 1990, p. 250.
189 Cabezas, 2002, p.105-6.
190 Etherington, 2003, p. 39.
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presenta uns trets diferenciats, posseeix uns senyals d'identitat propis i és el resultat de processos
d'individuació al llarg del temps. Normalment és considera en una escala intermèdia entre el
territori més bàsic (el poble) i el nacional o estatal. 191 La comarca o la província també ho són, tot i
que la comarca està més vinculada a l'àrea local. En tant que la identitat és diferència i (com s'ha
vist) duu implícita la idea de mateixitat i d'alteritat, en les identitats de base territorial això apareix
de manera més evident. El límit funda la diferència (els perfils de les comarques, els termes
municipals, les ratlles de les partides...). El "nosaltres" i els altres ho marca, per tant, la comunitat
territorial.192
La identitat comarcal, en conclusió, consisteix en el sentiment de pertinença a una comarca i no
a una altra. Un cert nivell d'identificació amb el territori específic comarcal eren elements
indispensables en la premodernitat per damunt de les variables geogràfiques o econòmiques. 193 Es
tracta d'una categoria que inclou relacions de l'home amb l'entorn territorial immediat, de les quals
deriva una de les claus per la identificació amb la cultura local. 194 Les identitats comarcals, igual que
les nacionals, no deixen de ser una construcció moderna amb arrels en l'època premoderna. Si bé hi
han realitats que entronquen amb l'Edat Mitjana (Mercat de Xàtiva, o de Cocentaina..., en són
exemples d'un marc de relacions i d'articulació territorial basat en el costum i una partida de pilota
del dia a dia en un trinquet també).
Aquesta aproximació al territori des de la vessant identitària ens aboca a tractar l'assumpte dels
llocs i espais des d'una vessant més profunda a tall d'establir les relacions entre identitat i territori.

1.5.1. El lloc de la diferència
En el nostre camp d'estudi, és palès, que analitzar l'espai i els llocs des del punt de vista
antropològic és important, per això tot i basant-se en Marc Augé, i tenint en compte els aspectes
identitaris, a continuació s'estudia la relació entre l'espai, els agents i el joc. En primer terme, l'espai
on es juga a pilota valenciana es pot considerar un espai privilegiat a causa que és únic perquè té
tota una sèrie de trets que el distingeix de la resta d'espais de la mateixa índole, que des d'una
vessant moderna haurien de ser els esportius. Aquests espais són els carrers i trinquets dels pobles
del País Valencià on encara juguen a pilota, llocs on les xarxes de comunicació social són visibles.
Els llocs on es juga a pilota són 1) llocs públics, on pot entrar tothom, en el cas dels trinquets són
privats perquè o bé tenen algú que els gestiona, o bé encara són paleses les reminiscències d'una
forma de fer molt característica (en relació a l'ofici de trinqueter) i 2) són tradicionals perquè les
normes prevalen des de fa moltes generacions.
Considerant a Augé, el lloc es defineix com a espai d'identitat, de relació i d'història, de manera
que és triplement simbòlic. El no lloc, en canvi, és el contrari, és a dir, es caracteritzen per ser
espais de trànsit, anònims en que no es donen relacions i que no són històrics. Es tracta d'espais com
els aeroports, els centres comercials, els mitjans de transport, etc., sorgits arran de la modernitat.
El lloc simbolitza la relació de cadascú dels seus ocupants amb ell mateix, amb els altres
ocupants i amb la història comuna.195 A hores d'ara en què les xarxes multinacionals són tan paleses,
si es pensa en l'espai on es juga a pilota: carrer, trinquet o fins i tot un frontó, o les galotxetes, o el
frare trobem que s'accentua el caràcter particular. Seguint la classificació d'Augé, no és agosarat
considerar els llocs on es juga a pilota com a antropològics, la qual cosa vol dir: identificatoris,
relacionals i històrics.196 Els trinquets i carrers valencians, de fet, posseeixen una atmosfera pròpia,
un veïnat regular, una familiaritat col·lectiva en sí mateixa (és a dir, són l'anatema dels espais de
191 Lois, et. al., 2001, p. 210.
192 Cabezas, 2002.
193 Precedo, 2004, p. 35.
194 Ibid., p. 35-6.
195 Augé, 1996, p. 147.
196 Augé, 1998. Cal especificar que els estadis esportius d'esports de masses com el futbol també serien llocs
antropològics però més propers cap al pol del no lloc que per exemple els trinquets, atès que la modernitat el que ha fet
és convertir a allò antic o històric en un espectacle específic tot i expulsant els particularismes locals.
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trànsit o no llocs, com els aeroports per exemple). En definitiva, allò rellevant és la semanticitat
d'aquests llocs tan emblemàtics.
Tot i així, el lloc antropològic d'Augé no coincideix amb el lloc històric de la modernitat ja que
en la modernitat (com ja hem vist en el capítol pertinent: 1.4) la idea de cultura deixa de ser fixa i el
mateix passa amb la idea de lloc, en el sentit d'un espai que en un moment determinat és l'escenari
d'un segment de les relacions culturals de la comunitat, la qual pot interpretar de maneres diferents
el que per a ells significa aqueix mateix espai-lloc. És a dir, en el nostre objecte d'estudi potser els
agents no interpreten el trinquet o el carrer de la mateixa manera, cosa que encara hem d'esbrinar a
través del treball de camp.197
D'altra banda, seguint a Giddens198, cal fer un matís en el tractament del lloc per emprar el mot de
locale i no el de place (lloc), atès que és més que una posició, ja que fa referència als llocs físics de
l'activitat social situada geogràficament. El lloc o espai així aplega un concepte més holístic. Els
locals de col·lectivitats estan íntegrament involucrats en la constitució estructural dels sistemes
socials des de simples interaccions d'alerta a comunicacions amb significació. A continuació en la
figura 4, a mode de síntesi, s'exposa la relació de la pràctica a investigar amb el lloc antropològic.

197 El lloc d'Augé (1998) com a unitat cultural, identitària, espacial i perceptiva no deixa de ser una ficció creada pel
nadiu i/o l'etnòleg que necessiten la "seguretat" d'una identitat ferma i fixa que gairebé tampoc existeix i és per això que
la creen,
198 Giddens, 1991.
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Partida de llargues a Sella (Marina Baixa).

El marxaor Manolo Soro marxant al trinquet de Pelayo. (© Oriol Clavera).

Partida al desaparegut trinquet "El Zurdo" de Gandia. (© Oriol Clavera).
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Intersecció o
lloc antropológic

Públic
Privat
Tradicional

- Relacional
- Històric
- Identitari

Trinquet o carrer:
- Relació territorial
- Estatus intel·lectual
- Lloc semàntic (conté
- Pràctiques socials
amagades).

- Relació conreada
- Identificació entre
els iguals
- Atmosfera pròpia

- Locale (giddens 1991):
- Grau de regionalització màxim
- Situació geogràfica local concreta i significativa
- Identificació amb el territori
- Veïnat regular
- Familiaritat col·lectiva

Figura 4. El lloc de la diferència segons Augé (1998) i Giddens (1991)

1.6. Conclusions
Després d'haver explicat el marc conceptual que envolta la tesi no podíem passar al segon capítol
dedicat a la metodologia sense sintetitzar la intenció d'aquests fonaments teòrics. El que preteníem
amb aquest marc conceptual ha estat clarificar i explicar des de la generalitat fins l'especificitat els
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conceptes que, per nosaltres, en relació amb el tema d'estudi són molt rellevants a fi de copsar una
visió global del que representa la pràctica investigada. Per això, en primer lloc, hem estudiat el que
significa el joc i l'esport tot i analitzant la història i les modalitats o diferents formes de pràctica. En
segon lloc, hem aprofundit en el que significa la cultura tot i diferenciant entre cultura hegemònica i
subalterna. Després hem estudiat el que és la tradició i la modernitat, la globalització i la identitat i
finalment hem acabat estudiant el lloc o la relació amb el territori.
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2.1. Enfocament epistemològic
L'antropologia i la sociologia són disciplines germanes que usen eines comunes com l'observació,
l'anàlisi i la intervenció en relacions i institucions socials. No obstant això, el més freqüent és
pensar que la sociologia ha emprat tant metodologies quantitatives i qualitatives mentre que
l'antropologia metodologies qualitatives específiques, com per exemple, l'etnografia.
A continuació i tenint en compte el mètode adoptat en la tesi s'exposen les aportacions d'autors
com Pierre Bourdieu199 i Tim Ingold200 a fi de, per una banda, encetar un debat epistemològic i,
d'altra, dotar de rigor l'enfocament seguit en aquesta investigació.

2.1.1. L'aportació de Bourdieu
Un autor que contribueix a aclarir el camí perquè la sociologia i l'antropologia puguen trobar-se,
ja que gairebé no fa distinció entre totes dues, és Bourdieu. Per al sociòleg francès els límits de la
comprensió sociològica es basen en l'error o, millor dit, en les condicions de l'error. En aquesta línia
les posicions epistemològiques sols es comprenen totalment en el camp social on es recolzen.201
L'objecte d'estudi s'ha centrat fonamentalment en l'estructura social i en la cultura. Per a la
primera antropologia (en tant disciplina autònoma) la idea de cultura tendia a definir-se de manera
universalista i omnímoda; per a Edward B. Tylor 202 els heterogenis components (moral, dret, hàbits,
creences, art...) que formen part de la cultura, comparteixen l'ésser com a conducta apresa i
transmesa socialment. No obstant això, qualsevol conducta apresa i transmesa socialment pot ser
analitzada des de contextos distints: en relació als seus efectes fisiològics, geogràfics, psicològics,
simbòlics. Per aquest camí s'arriba a la noció de cultura com a classe de coses i esdeveniments que
depenen de simbolitzar quan són considerades en un context extra somàtic. De fet, el context té una
rellevància flagrant en l'objecte d'estudi i separar-los és un errada atès que un científic el que intenta
és trobar la intel·ligibilitat dels objectes observats i, sovint, el nivell de significació dels fenòmens
es troba precisament en el context en què aquests compareixen i no en ells mateixos.203
Per a Bourdieu, la pràctica sociològica s'ha d'aguantar en tres postulats que, de fet, determinen la
jerarquia de les operacions científiques en la investigació:
1) "El principi de vigilància epistemològica", que ha de romandre sempre per baix de les dades.
2) "Definir la funció i les condicions d'aplicacions dels esquemes teòrics", als quals deu recórrer
la sociologia per construir el seu objecte, sense pretendre preservar aquests principis de la
interrogació sociològica com una teoria general i universal del sistema social, o una teoria acabada
del coneixement de l'objecte sociològic.
Podria dir-se que aquest postulat tracta de contemplar i analitzar el context per introduir les
tècniques de recollida de dades. La ciència social, per tant, no només deu trencar amb l'experiència
indígena i la representació indígena d'aquesta experiència, sinó que mitjançant una segona ruptura
ha de posar en entredit els pressupostos inherents a la posició de l'observador objectiu que, dedicat a
interpretar pràctiques, tendeix a traslladar a l'objecte els principis de la seua relació amb l'objecte.204
3) "No cal escapar de l'empirisme". "Cal coherència teòrica" la qual cosa donarà lloc a conceptes
i mètodes que poden ser emprats com a eines. En aquesta línia, el fet d'associar la presentació de
199 Bourdieu, 1998, 2000.
200 Ingold, 2007.
201 Bourdieu, 2008, p. 18.
202 Tylor, 2010.
203 Ibid.
204 Bourdieu, 1991, p. 50. La cita següent és molt aclaridora: "El productor d'un discurs sobre objectes del món social
que omet objectivar el punt de vista a partir del qual produeix aquest discurs, té moltes probabilitats de no oferir més
que aquest punt de vista: així ho mostren tots aquest discursos sobre "el poble" que parlen menys de poble que de la
relació amb el poble de qui els enuncia, o més simplement, de la posició social a partir de la qual parla el poble". Ibid.,
p. 53.
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cada eina a exemples d'utilització evita que el saber sociològic equivalga a la suma de tècniques o a
un capital de conceptes separats o separables.205 Per a Bourdieu la majoria d'autors (entre ells
Durkheim i Marx) han confós la pròpia teoria particular del sistema social amb la teoria del
coneixement d'allò social que abraçaven. El projecte epistemològic, però, pot distingir ambdues
coses.206 Segons Bourdieu: "Una explicitació de la lògica del coneixement, per parcial que semble,
pot contribuir a la racionalització de l'aprenentatge de les aptituds per la creació". 207
Altres autors com Marc Augé i Isabel Jociles també segueixen les tesis de Bourdieu i ajuden a
clarificar el procés metodològic. Augé,208 per exemple, introdueix un matís i ens diu que tot i que
Bourdieu ha intentat, de totes totes, salvar la posició de l'observador (l'objectivitat) i evitar així
l'espiral relativista que soscavaria la teoria, la relació amb el terreny i l'analista ha estat sempre
afectada per fenòmens de transferència (visió de l'analista) i de contra transferència (la teoria és la
projecció d'un terreny). La transferència és la legitimació d'una teorització d'allò social i la contra
transferència és l'afirmació d'un dubte sobre tota possibilitat de teorització. Amb l'apreciació d'Augé
la porta de la subjectivitat roman més oberta del que estava.
Jociles209, d'altra banda, resol aquest problema sota la locució de "mirada antropològica" i aferma
que la mirada no és més que una metonímia del propi investigador. Aquesta mirada, segons l'autora,
ve determinada per l'hàbitus de Bourdieu. Per a Jociles, de fet, està composta pel conjunt de
principis de percepció, seguiment i actuació que encarnat amb el subjecte de la investigació acaba
per guiar explícitament o implícita les seues indagacions.
Després d'establir la jerarquia de les operacions científiques en la investigació, per a Bourdieu
allò important és que el fet científic es conquista, es construeix i es comprova, la qual cosa implica
rebutjar el positivisme210 atès que no deixa alternatives a la construcció del coneixement. No es
tracta de mesurar amb precisió sinó de preguntar-se per l'objecte a mesurar o si allò que volem
mesurar ho estem fent amb els instruments de mesura que toca. 211 (Si les eines mesuren el que es
desitja). Això té a veure amb la casuística de l'equivocació tècnica que, alhora, està relacionada amb
la subjecció cega a l'instrument que equival a dir-ho tot sobre les coses i, a més, ordenadament.
Si es vol ser fidel a les formes de pensar, parlar i actuar dels subjectes investigats la constatació
de les dades en l'àmbit tècnic deu estar sempre subordinada a la construcció en l'àmbit metodològic.
És a dir, se subordina la comprovació a la construcció, i la construcció a la ruptura en l'àmbit
epistemològic.
Com diu l'autor, en el cas d'una ciència experimental, com les que estem tractant, la remissió a la
prova experimental no és sinó una tautologia, en tant no s'acompanye d'una explicació dels supòsits
teòrics que fonamenten una vertadera experimentació, i aquesta experimentació no adquireix poder
heurístic en tant no continga l'explicació dels obstacles epistemològics, que es presenten amb una
forma específica en cada pràctica científica i que posen resistència al coneixement d'aquelles
pràctiques socials.212
Bourdieu finalment remarca que cal examinar les teories i mètodes en l'aplicació per determinar
què fem amb els objectes i quins objectes fan. 213 En conclusió, el que Bourdieu proclama és que en
qualsevol investigació en què l'objecte d'estudi siga el fet social cal plasmar el procés pel qual s'ha
arribat als resultats, i això és el que la dota de validesa i legitimitat, perquè si tan sols donem
evidència dels resultats aquests no els podem justificar.

205 Bourdieu, 2008, p. 19.
206 Ibid., p. 20.
207 Íbid., p. 22.
208 Augé, 1996, p, 27.
209 Jociles, 1999, p. 6.
210 El mètode positivista copia una imatge reduccionista de l'experiència com a còpia d'allò real. El positivisme no s'ha
d'entendre, per tant, com les ciències de l'home ja que és una caricatura de les ciències exactes i això no té res a veure
amb les ciències de l'home a causa de la seua mancança per analitzar la vessant subjectiva. (Bourdieu 2008: 23)
211 Ibid.
212 Ibid., 29-30.
213 Ibid., p. 29.
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2.1.2. L'aportació d'Ingold
D'entre tota la bibliografia consultada, en el discurs que l'antropòleg anglès va llegir en la British
Academy hem trobat tant un recorregut epistemològic adient des del funcionalisme, com la
perspectiva que més s'ajusta a l'enfocament que nosaltres li hem volgut donar a la metodologia.
Ingold214, en primer lloc, contrasta la tesi de Radcliffe-Brown amb Kroeber. D'una banda Alfred
Reginald Radcliffe-Brown215 diferencia entre l'etnografia, concebuda com una ciència ideogràfica
que consisteix en la descripció d'un fenomen social concret, i l'antropologia que és una ciència
nomotètica en què s'insereix el micromón etnogràfic investigat dins d'una comprensió més ampla,
en què s'accepten generalitzacions universals. L'etnografia és, per tant, una part de l'antropologia i
per estudiar l'ésser humà calen moltes etnografies sobre fets i processos concrets.
D'altra banda Alfred Kroeber216 concep l'antropologia com la integració dels fenòmens com a tals,
per això advoca per l'antropologia històrica o ideogràfica i rebutja les teories que generalitzen sobre
els fenòmens socials. Nosaltres ens quedem amb la idea de Kroeber per a qui la tasca de
l'antropòleg està en preservar la descripció.
D'acord amb Ingold,217 tant Evans Pritchard com Levi Strauss alerten dels perills de tractar les
societats com organismes. Les causes adduïdes són per la possibilitat d'entendre la societat sense
contemplar la història i perquè un cavall sempre és un cavall i no canvia a un hipopòtam. Però, en
canvi, els sistemes socials poden i pateixen transformacions estructurals.218
Al capdavall, el mode descriptiu al qual fèiem esment cerca aprehendre la relació coherent del
món en si mateix, conforme és donada per l'experiència immediata, mitjançant l'adreçament en
particulars, cadascun dels quals ho centralitza i condensa en el procés, cosa que ens du al model que
nosaltres hem seguit per realitzar la nostra investigació. És una totalitat del procés que sempre està
obert i en marxa i mai es completa, però que, en canvi, acaba en cada moment que és portat
endavant.
Tot i que en l'oposició entre dades descriptives i generalització teòrica la descripció siga
minimitzada i reduïda a una funció mecànica de recollida d'informació, la integració descriptiva
rebutja aquest reduccionisme, a causa que reconeix que l'acte de descripció legitima un moviment
d'interpretació. Allò que és donat a l'experiència comprèn no dades individuals, sinó el món en si
mateix. Com diu Ingold,219 si fem una analogia amb el pintor de paisatges, aquest pren dels voltants
la posició en la qual planta el faristol.
Al capdavall, per a Ingold, el que distingeix l'antropologia (d'altres disciplines com la psicologia
o la història) és no "l'estudi de", sinó "l'estudi amb". Els antropòlegs treballen i estudien amb la
gent, immersos amb ells en un ambient junt amb l'activitat. Aprenen a veure les coses en la manera
que els seus mestres i companys fan. L'antropologia, per tant, és molt més que el coneixement sobre
el món, la gent i les seues societats, és la nostra percepció del món i el que ens fa obrir els nostres
ulls i ments a altres possibilitats de ser.220 En el nostre procés metodològic, de fet, hem seguit
aquesta línia.221 El que ens interessa, per tant, són els discursos, les narracions, les parles i
l'estructura del discurs social que obtenim per aquestes vies. Ens interessa el que la gent fa, el que
diu i el que diu que fa.
L'antropologia, per tant, està contínuament obrint el món, més que cercant tancar-lo. L'intent
214 Ingold, 2008, p. 73.
215 Radcliffe-Brownm, 1951.
216 Kroeber 1935: 546. En Ingold, 2008, p. 102.
217 Ingold, 2008, p. 77.
218 Evans Pritchard 1961:10. En Ingold 2008.
219 Ibid., p. 81.
220 Ibid., p. 83.
221 Ingold (Íbid p. 82-3) ens porta a qüestions que són filosòfiques: sobre què significa ser un ésser humà o una
persona, de conducta moral i de l'equilibri de llibertat i repressió en la relació de la gent amb les altres, de
responsabilitat i confiança, d'exercici de poder, de connexions entre el llenguatge i el pensament, entre paraules i coses,
entre el que la gent diu i el que la gent fa, de percepció i representació, d'aprendre i memòria, de vida i mort i del pas del
temps, etc.
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consisteix en comparar, però el que és comparat no està subjecte a objectes o entitats sinó a maneres
d'ésser. Es tracta de la constant consciència de formes alternatives d'ésser, i de les sempiternes
possibilitats de botar d'una a altra el que defineix l'actitud antropològica.
És, el que Ingold anomena com "mirar de reüll", 222 la qual cosa vol dir que som conscients de tot.
Segons Ingold, és com si hi hagués un estranger darrere nostre que no fora ningú més que nosaltres
mateixos. Aquesta sensibilitat per l'estranger és el que comparteix amb l'art. Però, de la mateixa
manera, això és el que radicalment la distingeix d'una ciència formal, la qual desfamiliaritza allò
real mitjançant la supressió tot plegat del camp de l'experiència immediata.223
Per dotar de major grau de precisió la natura d'aquesta percepció, l'aportació de Jociles224 és
cabdal. L'autora adopta les paraules de Wilcox225 pel que fa a les normes o requisits a tenir en
compte i aferma que cal:
• En primer lloc, bandejar els estereotips i preconcepcions i explorar l'àmbit tal i com els
participants el veuen i el construeixen.
• En segon lloc, intentar convertir en estrany el que és familiar, i això vol dir no donar
coses per suposades, veure allò comú com extraordinari i qüestionar-se perquè es du a
terme d'aquesta forma i no d'una altra.226
• En tercer lloc, assumir que per a comprendre per què les coses ocorren així, es deuen
observar les relacions entre l'àmbit i el context. Per exemple: entre la pilota i el seu
ambient com un tot incloent la conjuntura econòmica, la globalització, la comarca, el
poble, el País Valencià, les institucions valencianes (ajuntaments, Generalitat...) etc.
Sempre es deu realitzar un judici sobre el context rellevant.
• En quart lloc, s'han d'emprar els propis coneixements sobre teoria social per a guiar i
informar les pròpies observacions (tècniques d'observació participant i disseny
entrevistes...).
D'altra banda, per a Ingold l'antropologia és una pràctica de l'observació basada en el diàleg i a
través de l'escriptura. No és, però, l'art de la descripció com sí que ho pot ser la pintura o el dibuix.
És més bé una pràctica de correspondència. L'antropòleg escriu per ell, pels altres i per al món. Les
seues observacions responen a l'experiència d'habitar.227
Normalment el procés antropològic ha estat dividit en "observació, descripció i comparació". Els
etnògrafs, com s'ha dit, descriuen principalment a través de l'escriptura (ara també ho fan a través
dels mitjans audiovisuals) com els individus viuen en algun lloc i temps, perceben el món i com
actuen en ell. A través de comparar i contrastar les maneres que les persones de tots els llocs i tots
els temps perceben i actuen podem suposar que som capaços d'extraure denominadors comuns,
universals. Però, com diu Whitehead 228, aquests universals són abstraccions nostres. És una fal·làcia
imaginar que són exemplificades en el món com un substrat de la variació humana. Per tant
l'antropologia, seguint a Ingold,229 no ha d'adoptar la visió del selló dels filòsofs i la dels crítics
literaris. En lloc de fer això s'ha de tenir en compte que vivim a un món de múltiples ments i força
fragmentat230 i això té profundes conseqüències per la pràctica de la investigació social i cultural.
Cal defugir d'informes fal·libilístics que donen visions esbiaixades, per la qual cosa cal una
varietat de tècniques de recollides de dades i de metodologies no aplicades com normes universals.
Tenir cura de la metodològica, per tant, donarà qualitat i credibilitat a la investigació.
222 Ingold, 2008., p. 84.
223 Ibid.
224 Jociles, 1999, p. 6-7.
225 Wilcox, 1993.
226 L'operació de "desfamiliaritzar" (making strange) que es feia abans en l'etnografia tradicional, des de la crisi de la
modernitat depèn de desenvolupar el coneixement de les relacions que s'estenen més enllà de la tradicional actuació del
treball de camp en el lloc (Marcus 1998: 21).
227 Ingold, 2008., p. 87-8
228 Whitehead 1938: 66. En Ingold,2008.
229 Ingold, 2008, p. 90.
230 La qual cosa ja ha quedat plasmada en el primera part al punt 1.4. "El Pes de la modernitat" i els subcapítols que el
segueixen (p. 54).
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Finalment, cal destacar que, segons Jociles,231 quan s'advoca per la interdisciplinarietat, tenint en
compte que les tècniques d'investigació emprades actualment en antropologia són una elaboració
col·lectiva de bona part de les ciències socials, es corre el risc de caure en un mar de dubtes i
d'equiparar a l'antropologia amb la sociologia, la psicologia o la història sense cap distinció. Per
això, per a Jociles, com s'ha esmentat en el capítol anterior, el segell particularitzador el posa " la
mirada antropològica" des de la qual s'apliquen i per altra banda la seua ubicació dins d'un procés
etnogràfic. Dins d'aquest àmbit epistemològic és on ens ubiquem nosaltres en la nostra investigació.

2.2. (P)referència paradigmàtica
Després d'haver vist les tensions entre models teòrics i descriptius, així com les nostres
preferències, a l'hora de concretar la metodologia a seguir en un estudi com aquest la següent
classificació de Miguel S. Vallés232 sintetitza els postulats entre paradigmes contraposats:
Paradigma clàssic, positivista, tècnic o racionalista: assumeix l'existència d'una sola realitat objectiva a través dels
cinc sentits, subjecte a les lleis universals de la ciència
Paradigma alternatiu, constructivista, simbòlic o interpretatiu: és un enfocament oposat que assumeix l'existència
de realitats múltiples amb diferències entre elles que no poden resoldre's a través de processos racionals o
augmentant la grandària de les mostres
Taula 7. Diversos paradigmes d'investigació

John A. Hughes,233 així mateix, seguint aquesta dualitat concreta els paradigmes en dos models
d'investigació social:
Ciència Natural

Humanisme

Metodologia

Positivisme

Naturalisme

Mètodes

Qüestionaris, experiments

Estil de recerca

Quantitatiu

Tipus de dades

Numèrica, "forta"
Llenguatge natural, "suau"
Taula 8. Models d'investigació social

Entrevistes en profunditat, etnografies,
documents personals
Qualitatiu

En aquesta classificació "positiu" s'associa a una imatge de certitud, precisió i objectivitat. Per
tant, si les regles procedimentals de les ciències naturals poden ser aplicades a l'estudi del món
social, això involucra suposicions ontològiques sobre la natura de la societat, la vida social és
percebuda com compresa en estructures objectives independents de la gent i consisteixen en
conjunts i sistemes que van més enllà de la consciència de les persones. 234 Seguint la línia encetada
en l'apartat anterior per Bourdieu i Ingold, respecte a les consideracions epistemològiques, nosaltres
hem emmarcat la nostra investigació dins del paradigma interpretatiu.
Dins d'aquest paradigma estem en consonància amb autors com Norman K. Denzin i Yvona S.
Lincoln,235 pels quals el compromís central dels investigadors qualitatius és estudiar el món des de
la perspectiva de la interacció individual.
Hi ha, per tant, d'una banda, el positivisme científic de les ciències físiques i biològiques o
naturals i d'altra banda el paradigma crític o hermenèutic i simbòlic de les ciències socials. Dins de
les ciències humanes tornen a haver-hi dos grups confrontats: aquells que les denominen
231 Jociles,1999, p. 4.
232 Vallés, 1999, p. 52-3.
233 Huges 1990. En Brewer, 2000, p. 20.
234 Ibid.
235 Denzin i Lincoln 1994: 575. En Seale, 1999.
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"conductistes" i creuen que la tasca és descobrir fets, incloure'ls en estructures proposicionals,
deduir lleis, predir resultats i gestionar racionalment la vida social i d'altres que, pel contrari, no es
posen d'acord en denominar-les ciències i pensen que l'objectiu és clarificar el que succeeix en
pobles diferents, en èpoques distintes i obtenir algunes conclusions sobre constriccions, causes,
esperances i possibilitats pràctiques de la vida.236 L'objectiu és, al capdavall, infringir línies
metodològiques suposadament infranquejables bandejant els mètodes de les ciències físiques
encapsulades en el paradigma tècnic.237
Pel que fa al nostre objecte d'estudi nosaltres hem adoptat el paradigma simbòlic tenint en
compte que no només intentem representar una realitat (com faria simplement el paradigma tècnic)
sinó que, sobretot, intentem comprendre-la. Cal ressaltar que no hem inclòs altres classificacions on
es contempla el paradigma crític, que el que pretén és anar un pas més enllà de la comprensió de la
realitat per intentar canviar-la, perquè no s'ajustava al que volem assolir amb el nostre objecte
d'estudi. A continuació s'explica el corrent de pensament que dóna suport a la nostra preferència
paradigmàtica.

2.2.1. La investigació qualitativa
"Si fem investigació és per a que les nostres certeses es posen en dubte".238

El tipus d'investigació pel qual hem optat ha estat la qualitativa. A continuació es justifica la
nostra posició, així com s'esmenta als autors de referència que donen suport a la nostra opció.
Denzin i Lincoln239 destaquen que la investigació qualitativa conté un enfocament interpretatiu
naturalista del món, cosa que vol dir que els investigadors investiguen en el lloc sui generis, tractant
de trobar sentit o interpretar els fenòmens d'acord amb el significat que la gent li atorga. Seguint
amb aquests autors, per a Denzin,240 els estudis culturals i socials ja no poden seguir el model
positivista. Termes com: teoria, hipòtesis, mostra significativa, validesa i credibilitat, etc., ara són
substituïdes per: maneres de discurs, poètiques culturals, deconstrucció, interpretació, hermenèutica,
estructures narratives, postmodernisme, semiòtica, textualitat, intertextualitat, etc.
D'altra banda, per a Graham Gibbs la investigació qualitativa no es tracta, simplement, d'una
alternativa a la quantitativa sinó que ha desenvolupat entitat pròpia. 241 Està especialment indicada
per a captar "el món de fora." Efectivament, la investigació qualitativa permet entendre, descriure i
explicar els fenòmens socials des de l'interior. Va cap a la profunditat i no es queda només en la
superfície. Donatella D. Porta i Michael Keating afermen que els mètodes qualitatius aborden
qüestions inassequibles per als mètodes quantitatius,242 com són les complexes relacions socials, les
interaccions, els processos identitaris, les aculturacions, les estructures socials, etc.
David Silverman243 argumenta que la investigació qualitativa és la que reconeix la natura de la
subjectivitat inherent en els relacions socials però també la que ens permet veure els hàbitus (els
marcs de referència subjectius i discursius) i per tant la base estructural sota la qual es construeixen
els dispositius per entendre i viure en el món.
Com a conclusió, la investigació qualitativa ha d'anar per un camí que siga obert i permissiu, que
236 Geertz, 1999, p. 109.
237 Qui coneix millor el riu l'hidròleg o el nadador? Depèn del que s'entenga per conèixer i del que s'espera aconseguir.
La varietat local l'aporta el nadador i la general l'hidròleg. La del nadador, però, s'aguanta per sí mateixa davant la
general, en què l'hidròleg reivindica que prompte aportarà algun mètode. No es tracta de la configuració del nostre
pensament sinó de la vocació. (Geertz, 1994: 111). Com tot "coneixement local" és substantiu, pertany a algú i pel
moment bastarà. És a dir, que podem viure perfectament amb la teoria del nadador i no ens cal tenir cap coneixement
sobre l'existència dels hidròlegs.
238 Hakim, 2014, p. 272.
239 Denzin i Lincoln, 1994, p. 41.
240 Denzin 1998. (En Seale, op. cit., p. 3).
241 Gibbs, 2012, p. 12.
242 Porta i Keating, 2013, p. 40.
243 Silverman, 1993. (En Olsen, 2004, p. 7.)
78

II CAPÍTOL: METODOLOGIA

preserve la creativitat i l'exploració i que no estiga sotmès a estrictes i impositives regles
metodològiques.244 Així quan més rica i detallista siga la comprensió dels significats per a
esdeveniments particulars molt millor. Això és el que constitueix la thick description, que implica
tenir molt present el significat que els actors d'una cultura atorguen als fets, a les idees i als
discursos, és a dir, els significats interns i els usos dels agents implicats en la cultura concreta. La
thin description, en canvi, s'equivoca en comprometre's amb significats culturals ja que és la
descripció funcionalista, positivista, universalista basada en teories "científiques" i que s'allunya de
qualsevol interpretació. Això el que suposa és l'aplicació de teories relacionals externes a la pròpia
cultura.
Per exemple, la lluita de galls balinesa, vista des d'una descripció superficial no és més que una
lluita de galls a colps o una simple expressió de masculinitat però sota el prisma de la descripció
densa és la representació de la jerarquia entre les relacions de la gent implicada, és un retrat de la
societat balinesa tocant la seua estructura.245
Si abans amb Malinowski la profunditat s'adquiria convertint-se en un nadiu fictici gràcies al
rapport aconseguint la informació des del punt de vista nadiu i transformant-la en coneixement
professional, ara, en canvi, la profunditat és entesa com una interpretació d'una experiència cultural
a través de temes com la subjectivitat, personalitat o emocions. Així que hem deixat de banda el fet
d'apuntar fil per randa un inventari de notes i preguntes, pertanyent a l'etnografia clàssica, i hem
optat per una classe de profunditat que desafia la sensibilitat com a coneixement i comprensió de
l'experiència en una direcció particular.246
Científics socials que se'n diuen sense prejudicis, asèptics o lliures de valors no són honestos
perquè exhibeixen formes d'avaluació restrictives com poden ser: seleccionar el tema, el grup, el fet
d'acceptar formes de recerca, etc. Els objectes socials són conceptes dependents, per això té sentit
criticar-los. La ciència social té una funció social. És un procés que involucra la gent.247
Segons John D. Brewer248, els mètodes són cabdals perquè en ells resideixen els procediments a
seguir en la investigació a fi d'obtenir coneixement creïble i vàlid. En el nostre cas i tractant-se de
metodologia qualitativa el que s'ha de cercar és la coherència interna i externa. Per a Brewer 249, de
fet, en la investigació qualitativa s'ha desenvolupat una forta necessitat associada a ser reflexiu i
identificar honestament algunes pràctiques contingents per produir dades. Tenint com a punt de
partida la guia d'aquest darrer autor250 hem desenvolupat la nostra pròpia considerant els punts que
la nostra investigació qualitativa ha de contemplar:
En primer lloc s'ha de definir les característiques i objectius de la investigació. Després es tria un
mostra de la població a estudiar. S'han de contemplar els recursos que requeria la investigació que al
nostre cas no ha estat cap problema. Després s'han de triar les tècniques de recollida de dades a
emprar que en el nostre cas han estat internes (les entrevistes i l'observació participant) i externes
(documents i premsa). Finalment es passa a efectuar el treball de camp en què entrem in situ en els
llocs a estudiar així com efectuem les entrevistes contactant amb els agents. Un cop hem arreplegat
totes aquestes dades passem a analitzar-les a través de l'anàlisi del discurs i finalment fem la
discussió dels resultats obtinguts relacionant allò trobat amb la literatura al respecte.

244 Seale,1999, p. 49.
245 Geertz 1973. La Thickness (o densitat de l'observació) és arriscada però plena de profunditat, mentre que la thin és
tènue, superficial, la que es pot fer des de la física newtoniana.
246 Marcus, 1998, p. 246.
247 Ibid.
248 Brewer, 2000, p, 2.
249 Ibid., p. 5.
250 Ibid., p. 58.
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Els trets de l'objecte d'estudi i
els objectius de la investigació

Discussió
dels
resultats, obtinguts a
partir del treball de
camp

El mostreig estructural i intencional:
la forma en què es fa i es seleccionen
els informants i l'elecció del camp de
la investigació

Forma d'anàlisi
emprada: l'anàlisi
del discurs

L'estudi etnogràfic:
la negociació al
camp de treball i la
negociació
de
confiança un cop
dins. Porters i rol de
l'antropòleg

Els
recursos
disponibles: diners,
transport,
temps,
etc.
Tècniques de recollida de
dades:
1)
Internes:
observació
participant, entrevistes i
grups de discussió
2) Externes: documents
premsa i conferències

Figura 5. Estructura metodològica de la investigació

Pel que fa al procés seguit per nosaltres, seguint a José Ignacio Ruiz251 s'ha caracteritzat per:
1. La captació i reconstrucció de significats (esdeveniments) més que recollir el fenomen i
estimar les seues freqüències. Sabem que els fets no ho són com a tals sinó que ho són per la
percepció i el significat que els donen les persones. Quan hem preguntat als subjectes
(actors legos) per les interpretacions de la situació de la pilota, per exemple, hem apel·lat a
aquests significats. És a dir, cercàvem com ho entenien ells.
2. El llenguatge és bàsicament conceptual i metafòric més que descripcions numèriques i
aproximacions estadístiques. Hem cercat les opinions i percepcions dels nostres entrevistats
tot i que sovint els fets estaven damunt la taula.
3. La manera de captar la informació no és tancada sinó flexible i desestructurada. La relació
amb les persones ha fet que aquesta investigació tinga un mètode tolerant, comprensiu i
reflexiu amb la realitat dels entrevistats, variant tant la duració de l'entrevista com el tracte o
les adaptacions a les dates de realització.

2.2.2 L'estudi etnogràfic
"No hi ha receptes, tan sols tenir bona mà com una producció artística." 252

Pel que respecta al mètode d'investigació qualitativa utilitzat per a Mark A. Falzon, 253 es tracta
d'una metodologia eclèctica que privilegia una investigació qualitativa compromesa amb un context
ric i una descripció detallada, en què les interaccions rutinàries constitueixen la substància de les
dades produïdes.
Pel que fa al mètode abraça la combinació de les tècniques de camp (notes, quadern de camp,
gravacions, entrevistes, literatura al respecte...) arrelades en l'observació participant (viure com els
nadius ho fan), basada en una relació de confiança i creença que les dades són produïdes a partir
d'una densa interacció entre l'investigador i allò investigat. Els etnògrafs pensen en les dades com
un regal que els informants els donen.254
Brewer255 comparteix el postulat de Falzon, tot i que fa una esmena dient que no és un mètode
particular de recollida de dades sinó un estil de recerca que es distingeix pels seus objectius, que són
251 Ruiz, 2009, p. 17.
252 Abril, 1994, p. 431.
253 Falzon, 2009, p. 1.
254 Ibid.
255 Brewer, 2000, p. 11.
80

II CAPÍTOL: METODOLOGIA

comprendre els significats socials i les activitats de la gent en un determinat camp o lloc, i el seu
acostament, que involucra associacions properes i sovint una participació en el lloc. La premissa des
d'aquest enfocament és comprendre les accions de la gent, així com les seues experiències del món i
les formes en què les seues accions afloren, i com es reflecteixen en aquestes experiències.
D'entre totes aquestes accepcions sobre el terme, podem resumir que l'etnografia és l'estudi dels
fets socials en una situació concreta, d'un grup humà permanent o conjuntural concret. En el nostre
cas consisteix en: una recollida de dades directa, la qual apareix en la forma de treball de camp, com
a mètode qualitatiu junt amb l'entrevista, l'observació documental i el grup de discussió.
D'acord amb Martyn Hammersley256 l'etnografia ha de tenir les següents característiques:
1) El comportament de les persones és estudiat en tots els contextos en lloc de en un context
experimental i no natural sota circumstàncies creades per l'investigador.
2) La recollida de dades es fa a través de vàries tècniques però fonamentalment a través de
l'observació. Les eines que s'empren són poques: el quadern de camp, la intensitat observacional,
l'empatia i l'acostament més inductiu que deductiu.257
3) La recollida de dades és flexible i no estructurada per evitar postulats prefixats que imposen
categories sobre el que la gent diu i fa. Les formes en les quals es du a termini són:

Sistema espia: sense coneixement explícit o fins i tot implícit per banda del grup observat.
Com, de fet, ha estat el nostre paper d'antropòleg en els trinquets. (Més endavant s'explica aquest
apartat).

De manera oberta i fins i tot acceptada: els estudiats accepten o desitgen obertament que es
produïsca l'estudi i la seua publicitat, com ha estat el cas de les nostres entrevistes.

Se centren normalment sobre un únic grup o lloc en petita escala. Com, de fet, ha estat el
nostre cas.

D'altra banda l'anàlisi de dades involucra una atribució als significats de les accions de la
gent a partir de la perspectiva de la gent implicada.
En aquest sentit, cal assenyalar que els investigadors qualitatius poden influenciar les polítiques a
través dels seus estudis, o bé escometre directament estudis per fer estratègies d'intervenció. Poden,
per tant, col·laborar estretament amb els gestors polítics tant com a participants directes o com
intel·lectuals independents.258 L'etnografia ofereix el següent als gestors de polítiques: ajuda a
proveir el punt de vista del món i dels significats socials d'aquells afectats per polítiques
d'intervenció, com per exemple, podria ser el cas del nostre camp d'estudi en l'actualitat. Per tant,
una etnografia pot ser emprada per:
- Avaluar els efectes de la política o estratègia i de la manera com aquests efectes són percebuts i
experimentats per la gent implicada.
- Identificar les conseqüències no desitjades de les polítiques i com es manifesten en les
experiències de la gent.
- Proveir més evidència que complemente el coneixement global als gestors a l'hora de prendre
una decisió.
- Suplementar la petita informació quantitativa i afegir frescor a les correlacions estadístiques a
l'hora de prendre decisions.259
256 Hammersley 1998: 110-11. (En Brewer, 2000, p.18-19.)
257 Això i tot i i tenint en compte que el nostre plantejament és també hipotètic deductiu i no tan sols inductiu (veure
"Hipòtesis" a la introducció, p. 22) la següent cita és molt aclaridora tocant el punt de si les dades es trauen de
l'observació (inducció) o d'una teoria (deducció): "Tot i que estiga basada essencialment en mètodes empírics
d'observació i descripció, la investigació etnogràfica pressuposa una mirada plena de teoria, per tant no ingènua ni
vinculada dogmàticament a l'evidència de les dades tal i como sol ser articulada per les versions oficials, inclús
sociològiques del món" (Dal Lago i De Biasi: 2002). Les hipòtesis prèvies, de fet, proporcionen què observar, com
preguntar, i quina metodologia ens serveix. De fet, (i com hem vist al llarg de la primera part de la tesi: "Fonaments
teòrics", pàg: 25-68), n'hi havia un discurs o teoria prèvia per la nostra banda basada en la trajectòria prèvia dins del
fenomen a estudiar. Les visites a trinquets i partides de carrer, així com el fet d'haver-nos mesclat amb aficionats i
pilotaires ens llevàvem l'etiqueta de neòfit o d'investigador verge en el fenomen.
258 Brewer, 2000, p. 163.
259 Ibid., p. 163-4.
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- A més a més, l'experiència etnogràfica esdevé la base o no de tota etnologia, així com el treball
previ de determinació de categories i variables per ulteriors estudis com ha estat el nostre cas.
En definitiva, els mètodes qualitatius són importants quan cal furgar darrere d'una façana oficial i
pública per examinar les actuals creences i comportaments, és a dir traure els draps bruts, o deixar
en evidència polítiques nefastes en tant es té en compte la complexitat d'un fenomen com el que
estem estudiant.
En la següent figura (núm. 6) es plasmen les fases del procediment metodològic seguit en la
nostra etnografia. Com s'observa la majoria de fases funcionen en dues direccions, és a dir hi ha un
procés dialògic.260
Nosaltres hem partit d'una posició teòrica prèvia (el nostre marc conceptual plasmat al primer
capítol de la tesi) i d'ací hem passat a l'observació i les entrevistes per a recopilar les dades que hem
hagut de descriure i interpretar a través de la comparació i la reflexió agrupant els fets i connectantlos entre ells.

Posició teòrica prèvia

Observació

Descripció

Interpretació

Comparació

Recopilació
de dades
Reflexió:
agrupacions
de fets, connexions,
descripcions
Entrevistes:
Establiment relació propícia
en el procés de diàleg

Figura 6. Fases del procés metodològic

2.2.3. Consideracions metodològiques sobre el treball de camp
"Zeus bé comprèn a Hermes quan aquest li promet que no dirà mentides però tampoc tota la veritat".

261

A tall d'explicar aspectes importants en el nostre disseny d'investigació en primer lloc es
contextualitza l'objecte d'estudi dins un ordre global, per a explicar les característiques del treball de
camp i la nostra perspectiva adoptada.
Seguint a Brewer,262 el rol de l'etnografia en la globalització263 és:
260 En el procés dialògic diversos apropaments coexisteixen i són comparativament existencials i realistes en la seua
interacció. Per això el discurs es va reelaborant segons la ideologia, les circumstàncies i les intencions implícites dels
agents o informants (Batkhin, 1981).
261 Clifford i Marcus, 1991, p.122.
262 Brewer, 2000, p. 176
263 Segons George E. Marcus (1998: 34-5) les etnografies realitzades dins del període globalitzador es caracteritzen
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- Fer el mapa de l'experiència de la gent en els ambients locals per demostrar com els processos
globals són mediats per factors locals.
- Enfrontar-se a la persistència (o conservació) de la tradició.
- Descriure com identitats tradicionals interaccionen amb estructures globals.
Si açò ho traslladem al nostre objecte d'estudi el que tenim és: 1) la confrontació de noves
perspectives d'anàlisi prenent en consideració quin diàleg s'havia establert entre allò global i allò
local copsant així totes les contradiccions i complexitats que suposava la globalització. 2) una
investigació respecte a com persisteix la tradició i quina és l'experiència directa de la gent en aquest
hàbitat de significat,264 la qual cosa ens atreu molt ja que suposa el contacte cara a cara amb els
protagonistes o actors legos i tenir la possibilitat d'obtenir les seues declaracions.
Cal dir, per tant, tenint en compte l'actual període històric tocant la metodologia etnogràfica, que
estem emmarcats dins d'una etnografia global, crítica i reflexiva.265
El fenomen a investigar, el percebíem, en part, com un problema perquè la pràctica tradicional
semblava minimitzar-se cada vegada més, és a dir, perdia vigor i força així com donava la sensació
de ser un fenomen ignorat o infravalorat. De fet, el joc tradicional, segons Lavega, ha patit una clara
desatenció per part de la ciència.266
Els trets del treball de camp han estat els següents:
Ha durat un any i mig, aproximadament, però, com hem dit, ja dúiem molts anys enrere
recopilant conceptes i fent recerca bibliogràfica al respecte, gairebé des que començàrem els cursos
de doctorat en el 2006. Hem estat guiats, per tant, per la bibliografia sobre el nostre tema. (Com es
constata en la fonamentació teòrica i contextual de la primera part de la tesi abans d'escometre el fet
empíric).
En el període que ha durat el treball de camp molts canvis han passat, fent prevaler la
característica de les societats actuals dins d'un context global canviant i transformador tal i com
passa dins del fenomen de la globalització 267. Com diu Falzon, el temps fa i es transforma. 268 Estem
dins d'una etnografia reflexiva partint des d'un realisme subtil. Això implica també emprendre una
per la passió per allò microsocial i pel que els actors fan i el significat social que li atorguen al que fan. Ara l'etnografia
ha d'anar cap la connexió amb uns sistemes vistos sota una perspectiva més plural. No hem de centrar-nos, per tant,
només amb la descripció d'allò local. L'ambició del projecte etnogràfic és representar alguna cosa de l'operació del
mateix sistema més que demostrar contínuament l'esperit del pluralisme de la cultura local sobre les forces globals d'una
aparent homogeneïtzació. Es tracta, llavors, de reconceptualitzar a través de l'etnografia aquestes forces eliminant la
dicotomia micro-macro com un marc retòric que, seriosament, limita les possibilitats de l'etnografia així com les
aplicacions en el context postmodern del coneixement.
La globalització, de fet, suposa una amenaça tan seria per a l'etnografia com la crítica postmoderna. En la natura de la
postmodernitat no hi ha una realitat fixa que permeta capturar amb detall la realitat. La representació i la legitimitat són
posades en dubte. Per altra banda, allò exòtic, segons Marcus (1998: 21), està eclipsat, llavors allò a descobrir en el
treball de camp, passa per explorar noves formes d'anàlisi.
264 Veure capítol 1.2. "Cultura. Què estudiem?", p. 48.
265 Porter (1993, 1995. En Brewer, 2000, p. 51.), per exemple, explora les dimensions d'una teoria crítica. Per a ell
l'etnografia ha d'aspirar a: fer aparents els postulats i valors que hi ha per baix de la investigació (motivacions...etc.);
identificar la base metodològica; fer explícits els assumptes teòrics sobre la qual s'erigeix la investigació; i fer explícit
l'estatus ontològic que proporcionen les estructures socials. L'etnografia no és descriure a petita escala esdeveniments
socials sinó examinar el procés humà per a il·luminar la relació entre l'estructura social i l'acció social. Es tracta del que
aquest autor anomena com "realisme crític." La importància, llavors, rau en "la reflexió"; l'objecte de la investigació
consisteix en centrar-se sobre les estructures socials generals a través del seguiment de la funció humana. El fet de
comprendre el punt de vista de l'actor deu ser una condició necessària per al coneixement social, però això no és
suficient perquè hi ha més que interrelacions individuals i interpretacions que necessiten ser conegudes.
El darrer intent de reconciliar les idees postmodernes amb la pràctica d'una bona etnografia ha estat fet per Hammersley
qui advoca per una forma més sòlida de representació etnogràfica que anomena "realisme subtil" (una altra forma
d'anomenar el realisme crític de Porter) i l´ús de la rellevància (relevance) com una alternativa a la forma de qualificar
la informació etnogràfica sota la crítica de la validesa i la credibilitat.
266 Lavega et al. 2006.
267 Veure capítol 1.4. "El pes de la modernitat", p. 53, així com els que el segueixen 1.4.1-1.4.3, p. 56-58.
268 Falzon, 2009. p. 8.
Els hàbitats locals com a llocs d'interès i innovadors des del prisma de l'etnografia tradicional, tocant les seues
característiques particulars i els significats socials han quedat subsumits per la globalització en tant la seua vessant
homogeneïtzadora. La recerca de l'objectivitat, llavors, és una quimera. (Brewer, 2000, p. 189).
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etnografia,269 holística i autocrítica des del punt de vista metodològic.
En la societat actual l'espai és produït socialment. Com resumeix Massey:270
1. Es reconeix l'espai com un producte d'interrelacions, com constituït a través
d'interaccions, des de la immensitat d'allò global fins a la menudesa.
2. S'entén l'espai com un escenari on coexisteix l'heterogeneïtat, és a dir, una multiplicitat
de pluralitats, en què, òbviament, s'inclouen les veus dels actors.
3. L'espai sempre està sota construcció.
No estem, per tant, davant d'una etnografia la qual sovint privilegia una forma de comunitat
estable, o estructura cultural per damunt de cap lògica de contradicció. Admetre l'acomodació evita
la nostàlgia pel conjunt, per la comunitat.
Considerem que ha estat cabdal el fet que hagem tingut un llarg i intens contacte personal amb
els subjectes estudiats. Pensem que hem aconseguit, com diu Marcus 271, una aliança col·laborativa
amb els informants.
El nostre objecte d'estudi el podríem considerar mòbil i espacialment dispers, seguint la tesi de
Falzon.272 Per això, nosaltres ens hem transformat en el mateix i hem anat a diferents llocs al llarg
del territori valencià. (Veure figura 7, p. 112). D'aquesta manera hem pogut arreplegar de primera
mà el punt de vista del local. D'alguna manera com diu Falzon273 retornem a Malinowski.
Quant a la dimensió de l'estudi no només hem tingut en compte el fet d'haver d'anar a diferents
llocs allunyats entre ells, sinó també les diferències culturals. 274 (Aquestes variables s'expliquen en
el capítol: "2.3.3: tipologia d'entrevista", p. 94). De fet, les etnografies s se serveixen de diferents
tècniques, que podrien ser enteses com pràctiques de construcció a través del moviment dins de
diferents llocs d'un fenomen cultural complexe. D'aquesta manera s'han dissenyat camins,
conjuntures i juxtaposicions de llocs en els quals hem establert una presència.
Pel que fa a la comprensió dels significats hem tractat el comportament de la gent (el que diuen
que fan) dins del marc de les seues vides i les seues cosmologies, tal i com estableix Miller.275
Quant a la contextualització, estem d'acord amb Marcus276 qui declara que en la realitat
contemporània la construcció de l'holisme és ubicar l'estudi etnogràfic en una escena coneguda, és a
dir, en un micromón englobat dins d'un macro-món o sistema, que no és descrit en els mateixos
termes que el del món local pertanyent a l'etnografia. Aquest fictici conjunt global és tracta, sovint,
com l'estat, l'economia o, més específicament, el sistema mundial o el capitalisme. L'etnògraf pot
importar en la vida de la comunitat local dels subjectes examinats postulats i premisses sobre la
manera en què el món global realment és. Cal destacar que l'imaginari d'allò global exerceix un
poderós control sobre la narrativa en la qual l'etnògraf enquadra el món local. Aquest ha estat el
nostre cas tocant l'anàlisi de les categories, (cosa que veurem en la III part). Dins de la nostra anàlisi
el que hem intentat és representar el món local i simultàniament el món global.277
Finalment, la nostra perspectiva autocrítica ens ha dut a analitzar els discursos dels informants i a
elaborar un discurs propi del que observàvem i estudiàvem a través de les tècniques de recollida de
dades i la fase d'anàlisi.278 Durant la fase d'anàlisi, com diu Clifford,279 hem codificat i descodificat
exaltant els significats més rellevants del col·lectiu a estudiar, l'ordre i la diversitat, la integració en
el medi i l'exclusió del mateix. Hem donat per acabat el treball de camp quan hem vist que hi havia
269 Falzon i Marcus consideren que l'estudi dels fenòmens socials no poden ser presos en consideració a través d'un
únic punt de vista. Cal ressaltar, seguint a Marcus, (1998:90) que l'etnografia multi sited és una renovació del
constructivisme. Els constructivistes veien l'artista com l'enginyer, la tasca del qual era construir objectes útils mentre
participaven activament en la construcció d'una nova societat. Segons el mateix Marcus l'exemple més paradigmàtic
d'etnografia multi sited el tenim en "Argonauts of the Western Pacific" de Malinowski.
270 Massey 2005: 9. En Falzon, 2009, p. 4.
271 Marcus ,1995. En Falzon, 2009, p. 18.
272 Falzon, 2009, p. 9.
273 Ibid.
274 Ibid., p. 13.
275 Miller 1997 citat en Macdonald 2007; 72. En Falzon, 2009, p. 12.
276 Marcus, 1998, p. 33.
277 Ibid., p. 39.
278 Falzon, 2009, p. 15.
279 Clifford et al. 1991, p. 27-8.
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una saturació del camp280, és a dir, quan les dades que recollíem deixaren de ser rellevants, o siga,
que veiem que no ens aportaven res al que ja teníem. Deixàrem, per tant, de prendre notes en el
quadern de camp, de fer entrevistes i de cercar grups de discussió quan la informació deixà de ser
rellevant. Com diuen Taylor i Bodgan: "..., moltes hores passades en el camp els procuraven
resultats decreixents. Glasser i Straus (1967) empren l'expressió saturació teòrica per a referir-se
aqueix punt de la investigació de camp en què les dades comencen a ser repetitives i no
s'aconsegueixen aprehensions noves importants. Aqueix és el moment d'abandonar el camp".281

2.3. Tècniques de recollida de dades
La nostra elecció dels mètodes de recollida de dades no han estat dictades pel problema sinó per
les nostres preferències; és a dir, per una posició metodològica amb la qual aquests mètodes estan
associats. D'acord amb aquesta posició, Porta i Keating 282 diuen que el que marca la diferència pel
que fa a la recol·lecció de dades és la dimensió epistemològica. Cal tenir en consideració la posició
de Hughes sobre que l'elecció dels mètodes de recollida de dades no són neutrals i operen sota una
posició metodològica.
D'entre les maneres d'aproximar-se la realitat social, les tècniques estructurals i el socioanàlisi sí
que s'adaptaven de ple al que preteníem a través de la investigació etnogràfica tocant la comprensió
dels significats i el tarannà i holístic. Les tècniques distributives no ens han interessat perquè no
s'acaba d'incloure la veu dels agents en el discurs a causa que s'imposa la ideologia de l'investigador
sense la possibilitat d'interlocució ni tenir en compte la importància del context. A continuació a
través de la taula següent s'exposen les maneres d'aproximar-se a la realitat social considerant els
objectius de la recerca i els problemes que comporten els diferents nivells.
283

Objectius
1) Distributiva

2) Estructural

Problemes

• Cerca la mesura de concentració, dispersió i • Hi ha un llenguatge imposat, el de
distribució grupal de les respostes. Té la utilitat de
presentar un mapa significatiu i la virtualitat
d'estandarditzar-se, es pot aplicar a qualsevol
situació i univers social
• Exemples: Enquestes tancades

l'entrevistador
• No és interlocutora ja que els
enquestats no poden qüestionar ni
discutir les preguntes i s'han d'atenir al
que se'ls demana. (L'estandardització
màxima és problemàtica)
• Individualitza les respostes, ignorant
l'origen social de l'opinió i el discurs.
A més l'elaboració de les tècniques
d'obtenció de resposta parteixen de la
necessitat de corroboració, de
confirmació d'hipòtesis prèvies, per la
qual cosa poden arribar a ser
tautològiques

• Se cerca l'estructura del discurs, les significacions,
els processos de dotació de sentit del que es diu, del
que es fa, del que es diu que es fa, a través de les
parles del llenguatge
• Hi ha una funció metalingüística del llenguatge i
discursos particulars controlats que remeten a altres
discursos associats generals i socials.
• Cal aprendre els llenguatges relacionals i preguntar
allò que no s'entén
• Són interlocutives en tant els entrevistats

• L'estandardització i la mesura
comparable
• Les situacions d'investigació són
artificials

280 Glasser i Strauss 1967.
281 Taylor i Bodgan, 1986, p. 90.
282 Porta i Keating, 2013, p. 41.
283 Hughes 1990. (En Brewer, 2000, p. 200.)
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construeixen els discurs pe a l'investigador, però
també l'interpel·len, el qüestionen i el corregeixen
• Exemples: entrevistes obertes o semi-estructurades
i els grups de discussió

3) Socioanàlisi

• Cerca la contemporaneïtat dels discursos en el • L'adaptació al que hi ha
moment i en l'àmbit en què es produeixen
• La conversió per l'acostament
• És immediat. L'investigador és un convidat que excessiu
coparticipa
• El llenguatge és el propi dels actors.
• És interlocutiva però amb els papers invertits, o
siga, els investigadors han de respondre a les
interpel·lacions dels actors
• Exemples: Observació participant

Taula 9. Tres maneres d'aproximar-se a la realitat social a partir d'Ibàñez (1979)

D'acord amb Jociles,284 hem cregut interessant la combinació de tècniques a fi d'abordar el nostre
objecte d'estudi, de forma que ens permet constatar i postular empíricament les dades. Pel que fa a
la nostra investigació i considerant el que diu Jociles,285 tècniques, tals com el grup de discussió, o
les entrevistes individuals ens han donat l'oportunitat d'accedir al contingut entorn a un cert
assumpte del nostre fenomen, a més que quedaven enquadrades en el que es diu o en el que es diu
que es fa. Enfront d'això, l'observació participant ens ha donat peu a explorar les complexes
relacions entre el que es diu i el que es fa i el que es diu que es fa, permetent, a més, observar els
ambients naturals on tenen lloc els comportaments sense transgredir l'estructura pròpia.
Per a Jociles,286 un dels quefers de qualsevol investigador deuria consistir en adquirir l'hàbit de
meditar sobre la natura, possibilitats i limitacions de cadascuna de les tècniques d'investigació a les
que es pot tirar mà, així com la necessitat de cuidar la coherència entre aquestes i el marc teòricmetodològic de les investigacions que emprenga, sense oblidar la mirada antropològica i que s'està
dins d'un procés etnogràfic.
A continuació, s'exposa la següent taula, extreta de Jociles,287 en la qual es plasmen les tècniques
de recollida de dades més importants en investigació qualitativa. Les que nosaltres hem emprat
estan ombrejades.

Temes
d'investigació
L'investigador
sociocultural
produeix/recull.
Accions
(Fets)
Investigació amb dades
primàries

284 Jociles, 1999, p. 12.
285 Ibid., p.19.
286 Ibid., p. 20.
287 Ibid., p. 20-1.
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no

Accions verbals
(Discursos)

Pol Qualitatiu.
verbals

- Observació directa (participant o no participant) de
fets, esdeveniments, accions, objectes, etc.
- Observació directa (participant o no participant) de
conductes verbals
- Entrevista semidirectiva
- Grup de discussió
- Mètode biogràfic
- Construcció/ anàlisi qualitatiu de xarxes socials
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- Grups triangulars.
Tècniques d'anàlisi qualitatiu del discurs
Investigació amb
dades secundàries

Accions
(Fets).

no

verbals

Accions verbals
(Discursos).

- Anàlisis qualitatiu de contingut de documents visuals
- Anàlisis qualitatiu de contingut de documents escrits,
sonors.... El que diuen i el que diuen que fan

Situació que
Naturalesa de la dades que pot produir/sol
Quan
Possibilitats
sol crear
produir: què permet conèixer.
aconsegueix la de la inserció
major
en el context
Contingut
Estructura
Procés
de
rendibilitat
etnogràfic.
dels fenòmens
producció
Grup de
discussió

Entrevista en
profunditat

Observació
participant

Enquesta
mitjançant
qüestionari

Mètode
biogràfic

Reunions
El que es
que cerquen el diu:
consens
representacions
socials
dels
diferents grups
socioculturals

- Confessió

Sí

El que es
diu i el que es
- Entrevistes diu que es fa:
professionals representacions
socials
contingudes en
la biografia de
l'entrevistat

Sí

Situacions
quotidianes
variables

Sí

El que es fa,
el que es diu
que es fa i el
que es diu:
discursos
i
conductes no
verbals.

- Examen
- Cens

Segons
tècnica

El que es
No:
el
diu i el que es qüestionari
diu que es fa: imposa la seua
Representacion
s
socials
“oficials

la

El que es diu
que s'ha fet

Sí

Permet
conèixer
el
procés
interactiu dins
del qual es
produeixen les
representacions

Quan
existeixen
representacions
socials
divergents en
torn
a
un
mateix
assumpte i es
vol conèixer les
línies
de
consens
existents

Es
poden
salvar algunes
ortodòxies,
com la que
estipula que els
participants en
un grup siguen
desconnectats
entre si.

Quan
interessa com
conèixer eixes
representacions
es plasmen en
les pràctiques
individuals, les
confessions
intimistes
i
accedir a les
perspectives
individuals.

Facilita
l'accés
als
informants.

Depèn de les
Quan
situacions
interessa
observades
estudiar
les
complexes
relacions entre
discursos
i
conductes no
verbals

Permet
l'observació en
diferents
situacions
d'interacció.

No

No

Permet
conèixer

Quan
interessa
conèixer
la
distribució
quantitativa
d'un fenomen.

Quan
un interessa

Les que se'n
deriven de la
triangulació.

Les que se'n
deriven de la
triangulació.

Ajustar les
preguntes a les
cosmovisions
dels subjectes.
Conèixer
l'ethos des del
que
s'interpreten les
preguntes
Reconstruir
les biografies a
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emprada per
produir dades

Mètode
xarxes

de

procés inscrit conèixer
les través de les
en un individu condicions de diverses fonts
vida en què d'informació
s'ha
anat
gestant
les
representacions
socials
i/o
pràctiques
individuals

Segons la
El
camp
Sí: és la
Depèn
de
Quan
tècnica
relacional dels tècnica
l'enfocament de interessa
emprada per individus
i/o estructural per partida.
explicar
la
produir dades dels grups
excel·lència.
conducta dels
agents socials
com
a
conseqüència
de
la
participació en
relacions
socials
estructurades

Observar in
situ
la
instrumentalitz
ació concreta
de les xarxes de
relacions.
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Taula 10. Tècniques de recollida de dades

Sintetitzant quines han estat les nostres tècniques de recollida de dades cal saber que, en un
primer nivell inicial, la recol·lecció de dades ha estat a través de:
• L'observació participant (el quadern de camp).
• L'entrevista semi estructurada (però que s'acosta al pol de la profunditat).
• El grup de discussió.
•
Els documents bibliogràfics, sonors, virtuals i les conferències (articles premsa, ràdio
etc.).
Un cop teníem aquestes dades arreplegades en un segon nivell posterior hem realitzat l'anàlisi del
discurs.

2.3.1. Paper de l'antropòleg
En l'àmbit de feina, l'estudi ha estat fet en solitari (malgrat que l'autor empra el plural de modèstia
per una qüestió d'adequació i d'estil), i això vol dir: les tasques més procedimentals de negociació,
l'execució de les entrevistes, les transcripcions i les posteriors anàlisis de la informació. Cal
destacar, per tant, que hi ha hagut una única visió del procés tot i que el guiatge dels dos directors
també ha incidit en aquesta única visió. Tot seguit s'explica el rol adoptat com a investigador tocant
les entrevistes, els grups de discussió i l'observació participant:
• Pel que fa les entrevistes, o els grups de discussió considerem que estàvem molt
familiaritzats amb les preguntes tant per la meua tasca professional com a docent i com a
aficionat.
S'ha optat per la gravació simultània de les entrevistes pels següents motius: per optimitzar el
temps i per la relaxació i la reflexió dels i de les protagonistes, a l'hora de no estar pendent que
nosaltres haguéssim de prendre notes i esperar-se, per tant, a la formulació de la pregunta següent.
Sobre la presència intimidadora de la gravadora, així com de l'entrevistador, hem de dir que d'això
s'han oblidat els entrevistats gràcies al rapport, (al final d'aquest punt expliquem com ho hem
aconseguit.)
Pel que fa la transcripció de les dades han estat transcripcions literals sense interpretacions, tot i
288 Aquesta graella l'hem adaptada a les nostres necessitats i per tant no hem inclòs les tècniques pertanyents al pol
quantitiu, que sí que són presents en Jociles (1999), pel que fa la investigació amb dades primàries i secundàries.
88

II CAPÍTOL: METODOLOGIA

que sí posàvem l'expressivitat i actitud dels informants: exclamacions, silencis, veu baixa, gestos,
ganyotes etc. (pertanyent a la dimensió modal). Així, hem intentat crear un treball antropològic on
l'un mateix és exposat.289 Només en les conferències no hem fet transcripcions completes, una per
les interferències i altra perquè no ho consideràrem rellevant. Així i tot, hem transcrit la major part.
Les transcripcions, sovint, les havíem de sentir bastants vegades perquè no ho enteníem i també ens
varem crear un codi propi de majúscules, subratllat i parèntesis a fi de destacar conceptes. Sempre
empràvem la mateixa gravadora. Sobre els softwares per a transcriure, en trobàrem un al que ens
vam ajustar força bé (f4).
Quant a l'observació participant, adoptant una llicència ètnica, podríem autoqualificar-nos
com: uns "nadius més camuflats entre la tribu", que no saben que els estem estudiant. 290
Continuant amb el símil, no es tractava de cap personatge amb dificultats per entendre
l'idioma o els idiolectes. De fet els agents no s'adonaven que un igual estava fent coses
diferents (en aquest cas la investigació etnogràfica). Érem, de fet, uns més de la tribu, amb
les espardenyes d'espart, familiaritzats amb el llenguatge que emprem habitualment, i
observant la partida. Per a nosaltres, el fet d'estar dins l'escenari no suposa cap pèrdua de
referents ni cap sentit aliè atès que es podria dir que nosaltres podríem ser un més d'ells. No
hem tingut el problema, que addueix Clifford,291 de pèrdua de profunditat per no conèixer la
llengua o la manca de temps per viure entre els subjectes. El nostre rol com a observador,
per tant, era des de dins.
Al capdavall, com estableix Robert Burgess292 quan els significats són representatius d'un procés
social més ample, l'etnògraf va cap al model nadiu, en tant comprenga el lloc suficientment bé per
ser capaç de comportar-se com un membre ordinari més.
Podríem establir si és ètic, llavors, que un del grup estudiara els seus iguals. Ens justifiquem
dient que havíem adquirit els coneixements per fer-ho i pensem que l'objecte d'estudi es mereixia
una investigació profunda com aquesta a fi de descobrir els significats que estan tradicionalment
amagats i no han estat descoberts.
Dins dels rols dels investigadors en una etnografia cal assenyalar que hi ha l'antropòleg explícit i
aliè al descobert, l'antropòleg ocult o espia i l'antropòleg ocult ingenu que és un membre reconegut,
el qual no necessita passar per les fronteres, els ritus ni els porters293 i coneix el codi d'interpretació
i que, tot i que diga el que vol fer, com a membre del grup és requerit respecte al compliment de
determinades normes i relacions que l'antropòleg aliè al descobert no necessita.
Com declara Marcus, però, en la societat contemporània post postmoderna, com ell la
qualifica,294 l'etnògraf sovint treballa amb gent que comparteix la seua identitat de classe mitja i les
seues pors. La relació, per tant, es torna molt més ambigua que la que hi havia en el passat. 295
L'antropòleg, en línia al que nosaltres ja hem declarat abans, frega l'activisme 296 en els projectes que
empren atès que ha de negociar compromisos personals més enllà del seu rol d'etnògraf que poden o
no preexistir al projecte. Aquesta qüestió ètica defineix molt bé com de complicat és el treball de
camp a hores d'ara.
El problema, si més no, ha estat com diu Marcus, 297 que les fortes afinitats i complicitats
•

289 Dwyer , 1982, p. 280. En Seale, 1999, p. 173.
290 Aquest tipus de rol forma part de la Covert Etnography o Covert Research. Sovint s'empra perquè si les persones
observades saben que les estàs investigant es poden comportar d'una altra manera (Huib R. van Amstel 2013).
291 En Marcus , 1998, p. 245.
292 Burgess, 1982.
293 Els porters esdevenen els canals oficials pels quals s'accedeix als territoris socials. Hi ha que obtenir la seua
acceptació prèvia per poder accedir a la informació desitjada. Poden ser amics o coneguts com al nostre cas. En cas, per
exemple, dels antropòlegs aliens al descobert deuen tractar amb els porters o eludir-los a fi de poder sentir, veure i estar
en territoris que els interessen. D'altra banda els antropòlegs ocults espies o ingenus no tenen el problema d'haver de
tractar amb els porters i accedeixen a aquesta territoris amb facilitat.
294 Veure capítol 1.4. "El pes de la modernitat" (p. 53), si escau, per aclarir dubtes.
295 Marcus, 1998, p. 123.
296 Ibid., p. 122.
297 Ibid, p. 123.
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establertes amb alguns informants respecte a un món compartit, potser, no ens ha permès tenir un
relativisme distanciat amb el camp. L'etnografia , de fet, arran de la mobilitat i els compromisos
circumstancials propicia que es creen lligams propers entre l'etnògraf i els actors. El fet "de ser-hi"
genera l'associació amb l'activisme.298
El nostre rol fou el d'aficionat al trinquet que no es juga diners, tot i que esporàdicament si que
ens en vam jugar quan anàvem amb algun amic-porter que ens animava. Com hem dit abans,
estàvem completament familiaritzats amb l'espai de l'estudi i això vol dir que ja sabíem les habilitats
socials per tractar amb els altres que tenien un paper social legítim. (Per exemple, a Massamagrell
podria dir-se que érem l'amic de Ramón- porter i informant- perquè sempre sèiem amb ell).
Pensem que el nostre rol fou una bona elecció perquè d'aquest manera passàvem per un
observador oculte, dissipat, desconegut com a investigador, que tan sols necessitava els porters per
accedir a certs informants claus. Normalment els porters que ens introduïen pels canals oficials amb
els futurs entrevistats eren amics nostres, que habitualment van als trinquets.
Concretament en tenia: un a Massamagrell, un l'altre a Vila-Real i Borriana i un altre per la Safor,
la Ribera i la Costera. Gairebé, mai vaig anar al trinquet tot sol, sempre quedava amb algun d'ells.
Això i tot, sí que vaig anar tot sol a veure partides de galotxa al carrer.
Hem de dir que més d'una vegada ens trobàrem amb informants que ja havíem entrevistat i sabien
el que estàvem fent (Antoniet d'Almassora, Mezquita, Dani, Manolo Soro, Ramón, el Moro en són
uns exemples). Per tant, ací el nostre rol com a membre natural del grup podia canviar-se pel de
científic. De fet, de vegades aquests mateixos informants clau ens feien de porters introduint-nos a
altres informants que pensaven ens podrien servir en el nostre estudi.
Vam actuar com a "observadors ingenus", la qual cosa consistia en què estudiàvem una situació
de la qual n'eren membres. El fet de comprendre el lloc suficientment bé feia que poguérem
comportar-nos com un membre ordinari més. No teníem el problema dels porters, ni dels territoris
socials, però podíem tenir el problema que no havíem d'apropar-nos al local perquè nosaltres ja ho
érem i per tant ens mancava la distància objectiva.
Tanmateix, hem de dir que intentàvem relacionar-nos i atendre a les converses i situacions que es
donaven. Fins i tot, quan anàvem per les comarques de la Safor o per la Plana adoptàvem el seu
parlar (fèiem les esses sonores i no apitxàvem com sí que ho fan a l'Horta o a Morvedre). En la
manera en què participem fins ara hem vist com devem ser coneguts (o desconeguts) pels locals i
quin tipus de persona es pensen els locals que som.
Cal recordar, però, elements importants que s'han de tenir en compte en la metodologia de
l'antropòleg. Hi ha tres característiques molt importants que han de ser dins l'observació participant,
les entrevistes i els grups de discussió que són: el rapport, la complicitat i la reflexivitat.
Per a Marcus,299 els antropòlegs des dels 50 fins al 80 han tingut el rapport (harmonia o empatia)
com a poderós concepte per a traspassar el llindar de relació amb els subjectes del camp de treball.
És necessari perquè els subjectes actuen com a informants per a l'antropòleg. Quan s'estableix el
rapport ja es pot perseguir el coneixement de dins que el científic necessita per traure'l fora.
Tot i així, hem de tenir en compte que la idea del rapport fa creure que estàs dins de la cultura a
estudiar, però no és així, perquè, com diuen Geertz, Rosaldo i Clifford, en la relació antropòleginformant el fet d'estar fora mai s'omet.300 En els escrits de Geertz, segons Marcus,301 el rapport
requereix que l'antropòleg tinga una complicitat dins de la comunitat del grup de subjectes, cosa que
nosaltres ja havíem aconseguit abans d'entrar en el treball de camp.
D'altra banda, la complicitat no és cap garantia que s'ha traspassat el llindar per entrar dins de la
cultura a estudiar. La idea de complicitat, per tant, força el reconeixement dels etnògrafs com a
perpetus marcadors del que hi ha fora. Això ens indica fins a quin punt hem pogut comprendre i
interpretar el que ens han dit i hem observat. Per comprendre el fenomen a investigar ens havíem de
ficar dins la pell de cada subjecte investigat i per això calia situar-nos fora.
298 Ibid., p. 99.
299 Marcus, 1998:106
300 Ibid., p. 118-119.
301 Ibid., p. 116.
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Quan a la reflexivitat, com diu Marcus,302 no és el fet de ser autocrítics, caure en l'interrogatori
personal o jugar amb la subjectivitat perquè altrament acabem per fer memòries i llibres de viatges.
Allò que la reflexivitat ha d'implicar és el desig de recerca de l'objectivitat. Els éssers humans, de
fet, construeixen subjectivament i inconscientment la mateixa realitat a la que, després, atorgaran
caràcter d'objectivitat. La reflexivitat, segons Marcus, 303 a més de contemplar una visió crítica del
context també ha de donar importància a l'aguda sensibilitat de la complexitat social.304
En conclusió la reflexivitat ens obri dues noves possibilitats: per una banda la ideologia de
l'objectivitat, distància i transparència de la realitat, i per una altra el reconeixement d'explorar les
dimensions ètiques, polítiques i epistemològiques de la investigació etnogràfica com una part
integral de produir coneixement sobre els altres tot i col·locant la informació sobre el context, 305 la
qual cosa implica confrontar les dades per a reconèixer els límits de representació de la realitat.

2.3.2. L'observació participant
Per a Berreman,306 l'observació participant es refereix a la pràctica que consisteix en viure entre la
gent que un estudia, arribar a conèixer-los, a conèixer el seu llenguatge i les seues formes de vida a
través d'una intensa i continua relació amb ells en la seua vida diària. Això vol dir que l'etnògraf
assisteix a tants esdeveniments com pot amb ells, a les seues cases, etc., amb l'objectiu d'aprendre a
conèixer-los. Nosaltres, però, no ho hem fet d'aquesta manera més associada a una etnografia
tradicional de l'època colonial i on la cultura a estudiar encara era exòtica, però sí que hem
compartit els mateixos escenaris: trinquets i carrers de pilota.
És important recalcar que l'observació participant és, sobretot, l'escenari del que diuen i fan,
especialment del que fan perquè no sabem tot el que diuen. Les pautes seguides han estat:
1. Hi ha hagut un diàleg i interacció amb el que s'observa.
2. El paper dual, en aquest cas nostre, d'investigador i participant alhora del fenomen a
estudiar pot interferir en l'entrada i comprensió. En aquest cas (com hem dit abans)
nosaltres passàvem desapercebuts com un local més. Coneixíem la llengua i el
llenguatge. (Òbviament no ens han calgut els indesitjats intèrprets).307
3. En l'observació hem compaginat el treball intel·lectual amb la pràctica i l'emoció.
A més a més, hem tingut en compte, com diu Bourdieu, 308 que la realitat presenta opacitat per
això hem mantingut una distància com a antropòlegs davant la realitat que, com hem establert, per a
nosaltres no era nova. El fet, però, de veure-la com un camp de treball ens ha fet adonar-nos de
coses que abans no veiem.
"L'entrada en el camp", com hem esmentat abans, per a nosaltres fou molt fàcil a l'hora de posarnos a investigar ja que feia molts anys que ens havíem introduït en aquest micromón (com en tota
etnografia, les accions i comportaments que veiem tindrien lloc encara que nosaltres no estiguérem
allí).
L'observació participant, d'acord amb Taylor i Bogdan 309, depèn del registre de "notes de camp"
completes, precises i detallades. Vam prendre notes després de cada observació i també després de
302 Ibid., p. 93-94.
303 Ibid., p. 1998: 198.
304 Bourdieu, per exemple, arriba a ser capaç d'objectivar la reflexivitat fent un treball de camp apolític a Algèria per a
després fer una crítica sociològica de les institucions franceses que prengueren part en la revolució algeriana. Així no
deixa lloc a la fantasia subjectiva. D'aquesta manera critica, d'una manera objectiva el context en el qual es produeix la
informació. (En Marcus 1998: 196)
305 Per context s'entén l'àmbit local valencià i l'àmbit global mundial.
306 Berreman 1968. En Jociles, 1999, p. 11.
307 Ens estem referint a l'assumpte estrictament lingüístic tocant la competència oral en l'idioma emprat pels agents.
Tot i això hi han moltes classes d'intèrprets, sense entrar en el domini estrictament lingüístic, tocant el que es mostra
(explícitament i implícita) i el que s'amaga amb la intenció de no voler compartir els codis socials d'aquella comunitat
en qüestió.
308 Bourdieu 1991, 2000.
309 Taylor i Bodgan, 1986, p. 74-5.
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contactes més ocasionals amb els informants, com per exemple trobades casuals. Tot el que ocorria
en el camp: trinquet, carrer o bar constituïa una font de dades important. Fins i tot la conversació
trivial pot dur a comprendre les perspectives de les persones, quan se l'ubica en el seu context al cap
d'un temps. A més a més, en el quadern de camp anotàvem observacions sobre els desplaçaments,
viatges i situacions que es donaven tant durant les entrevistes com en els escenaris principals
(trinquets i carrers).
Seguint amb Taylor i Bogdan310 les nostres notes de camp han inclòs descripcions de persones,
esdeveniments i converses, tant com les accions, sentiments, intuïcions o hipòtesis de treball. En
resum, en les notes de camp procuràrem enregistrar en el paper tot el que es pot recordar sobre
l'observació. A més a més, confrontàvem aquestes dades (en referència sobretot al que diuen i fan)
amb les dades de les entrevistes i fonts bibliogràfiques (en referència al que diuen). L'observació
participant ens valgué, en definitiva, per corroborar el que ens deien els entrevistats i així
comprovar si deien el que feien i si feien el que deien. Entre els fenòmens observats estan, per tant,
els propis discursos.311 Com a observadors, també aprenguérem a identificar-nos amb els
informants, a tenir vicariament les seues experiències i a compartir els seus patiments i gaudis.312
Com diu José Luís García: "Devem usar els nostres sentiments, creences, preconceptes i supòsits
per a desenvolupar comprensions potencials de les perspectives dels altres." 313
De la mateixa manera que els escenaris i activitats,les persones també foren descrites en les
notes intentant ser d'allò més objectius (Taylor i Bogdan 314). Sabem que cada persona transmet
coses importants sobre sí mateixa i assumeix supòsits respecte els altres tocant la manera de vestir,
de dur els cabells, les joies i accessoris, del comportament i de l'aspecte general.
Un cop dins del camp (trinquet o carrer) la nostra tasca era observar el rol de tots: aficionats,
postors, jugadors, marxaors i/o trinqueters i cambrers (atès que en molts trinquets n'hi havia bar).
Era com un mer espectador "passiu" d'un espectacle (tot i que, òbviament, es podia travessar). Les
úniques activitats que vam dur a terme d'una manera activa foren fugir de les pilotades quan sèiem a
l'escala i travessar esporàdicament a mitges amb algun dels nostres porters. Això i tot, el fet de
participar com un membre més del grup tenia els seus matisos perquè no era un membre fidel, és a
dir, que anara tots els dimarts a Massamagrell, tots els divendres a Vila-Real, tots els dilluns a
Borriana i tots els dissabtes a Pelayo. (Amb anterioritat al procés d'investigació, cal dir que sí que
vam tenir temporades d'anar tots els dimarts a Massamagrell).
A continuació s'exposen els llocs on es va observar, així com què s'observava:
LLOC I DATA

MODALITAT I TIPUS DE PARTIDA

Carrer de Bicorp (La Canal de Navarrés). 17 de
Partida de raspall aficionats. Campionat Federació
Juny 2012
categoria. Cocentaina-Bicorp

3ª

Trinquet de Massamagrell (L'Horta Nord). 17-9Partida del dia a dia d'escala i corda. Juvenils i primeres
2013
figures
Trinquet de Massamagrell (L'Horta Nord). 24

Partida del dia a dia d'escala i corda. Juvenils i primeres

310 Per recordar les coses, seguint a Taylor i Bogdan (Ibid., p. 76-78), s'ha de: 1) prestar atenció, observar, escoltar,
concentrar-se. 2) Canviar a un angle petit, és a dir, enfocar l'atenció a una persona, interacció o activitat concreta,
mentre mentalment es bloquegen totes les altres. 3) Cercar "paraules clau", de cada conversa que permeten recordar el
significat de les observacions, perquè el que interessen són els significats. 4) Concentrar-se en les observacions primera
i darrera de cada conversació. 5) Reproduir mentalment les observacions i escenes. Tractar de repetir en la ment alguna
cosa sentida o vista i així visualitzar l'escena o observació. 6) Abandonar l'escenari quan s'haja observat tot allò que es
pot recordar. 7) Prendre les notes tan prompte com resulte possible, després de l'observació a efectes de no oblidar
dades. 8) Dibuixar un diagrama de l'escenari i traçar els seus moviments en ell. És a dir, caminar a través de
l'experiència. 9) Després d'açò, esbossar els esdeveniments i conversacions específiques que tingueren lloc en cada punt
abans de prendre les notes de camp. 10) Després d'haver pres les notes de camp, recollir els fragments de dades
perdudes.
311 Garcia 2000, p. 78.
312 Taylor i Bodgan, 1986, p. 83.
313 Ibid.
314 Ibid., p. 86-7.
92

II CAPÍTOL: METODOLOGIA
Juny de 2014

figures

Desplaçament d'Alcàntera del Xúquer (La Ribera
"Semi final Campionat individual de raspall". Marrahí
Alta) al trinquet de Piles (La Safor) i partida. 26 de (Castelló de la Ribera- Ribera Alta) contra Moltó (Barxeta. La
Desembre 2014
Costera)
Trinquet de Borriana (La Plana Alta). 17 de
Febrer de 2014

Partida del dia a dia d'escala i corda. Jugadors de 2ª o 3ª
categoria

Trinquet de la Losa de Ranes (La Costera). 5 de
Desembre 2015

Partida del dia a dia de raspall. Juvenils i primeres figures

Bar del trinquet de Vila-Real (La Plana Baixa). 23
Partida del dimecres del dia a dia d'escala i corda. Jugadors
Gener 2015
de 2ª o 3ª. categoria. Partida d'escala i corda. Ens quedàrem al
bar. (No entràrem al trinquet per veure la partida)
Trinquet de Vila-Real (La Plana Baixa). 30 Gener
Partida del dimecres del dia a dia d'escala i corda. Jugadors
2015
de 2 o 3 categoria
Carrer artificial Faura. (El Camp de Morvedre).
"Final Copa Generalitat de Galotxa". Juvenils: Benidorm14 de Febrer 2016
Murla. Marquesat-Quart de les Valls
Carrer Quart de les Valls. 12 de Març 2016
Trinquet de Guadassuar (La Ribera Alta). 30 de
Març de 2016

"Campionat Autonòmic de Galotxa El Corte Inglés". 2ª
Categoria. Bar València Quart-Montserrat B
Partida de "semifinal del campionat per equips de raspall" i
partida d'escala i corda del dia a dia

Trinquet de Pelayo. (València). 16 de Març de
Partida de raspall i partida d'escala i corda. Primeres figures.
2016
"Setmana fallera"
Taula 11. Llocs observats

Les variables a observar o l'estructura del diari de camp foren:
Personatge, rol:

Converses. Tipus
interacció.: aficionattrinqueter. Pilotari-dona,
pilotari-trinqueter,
trinqueter-dona, aficionat
-cambrer, etc.

Descripció personatge

Condicions de la partida.
Regles del lloc-joc.

Aficionat
Marxador i/o trinqueter
Pilotari
Cambrer/a
Dona
Taula 12. Variables del diari de camp

També recollim les trobades casuals amb informants (alguns ja entrevistats i d'altres no).

PERSONATGE-ACTOR:
Vicent Malonda (veure entrevistes, taula 14, p. 97)

LLOC I DATA
En eixir de la semifinal de raspall. Fora del trinquet de
Piles. 26 de desembre 2014

Delfin: Aficionat i antic feridor de Vila-Real.
Trinquet de Vila-Real. 15 Gener 2015. Assegut a la
Empresari. De Borriol. (La Plana Baixa). 65-70 anys
llotja de dalt del dau. (El seu lloc habitual).
Ximo: Rest retirat de 2-3 categoria (primeres partides.
Sagunt. Traent el fem. Plaça de la Moreria. 19 de
No passà de juvenil). Dècada dels 90 principis del 2000. Novembre 2015
També fou feridor. Antic alumne de l'escola de pilota de
Sagunt. De Sagunt. (Camp de Morvedre). 42 anys
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José Salvador: Rest format al CESPIVA. Juvenil de
Bus tornant d'una eixida extraescolar. (Era el seu
primeres partides. De Quart de les Valls. (Camp de professor de senderisme en un Cicle Mig d'Activitats
Morvedre). 17 anys
Físiques). 8-3-2016
Nacho (veure entrevistes, taula 14, p. 97)

Bar el Cau. Almenara 26 de Maig 2016. Vaig caure a
dinar per allà

Ximet. Mitger retirat. Arribà a jugar segones partides
Escola de Benavites. 20 de Juny 2016
amb les figures (dècada dels 90 principis del 2000). Retirat
per lesió als 26 anys. De Benavites (Camp de Morvedre).
40 anys
Taula 13. Trobades casuals amb informants

En l'observació participant la informació apareix com a subsidiària i els discursos són de molts
tipus. Per una banda hi ha el que es veu i per una altra el que s'obté de les informacions a través de
preguntes directes (tant de les entrevistes com de les converses casuals per exemple). Aquests dos
models cal combinar-los i, fins i tot, en cas de no haver estat testimoni de la situació només s'ha
d'anotar si l'han corroborada altres testimonis de fiar (que al nostre cas eren els mateixos entrevistats
o els informants casuals o porters). Els propis discursos, al capdavall, formen part dels fenòmens
que deuen ser observats. L'observació sense el discurs és inútil. Observem menys del que ens
conten i l'observació està farcida de discursos 315. L'etnometodologia, de fet, diu que tota persona és,
si més no, una mena de sociòleg naïf: és a dir, tothom té una teoria sobre la pròpia cultura. 316 A
nosaltres ens ha passat, de vegades, amb els discursos dels participants en l'escenari (trinquet o
carrer). Sempre hi havia el discurs explícit manifestat amb paraules i/o el discurs implícit a través
del raonament.
D'alguna manera nosaltres hem fet preguntes que la mateixa cultura no es fa, de manera que hem
cercat respostes a les nostres pròpies qüestions i la cultura que estudiem ens ha respost revelant-nos
nous aspectes i noves profunditats semàntiques. Hem mantingut la distància entre observar i
participar, és a dir, observar sense interferir en l'intercanvi de les interaccions ni fer cap intromissió
moral, és a dir, mantenint-nos imparcials. Les conseqüències metodològiques que s'han derivat han
estat la realització d'una descripció densa a fi de captar la realitat sociocultural sui-generis.

2.3.3. Tipologia d'entrevista
Per què?
En el nostre estudi etnogràfic, no és fa altra cosa que dur al text les experiències 317. Les maneres
de fer-ho, però, tenen un profund significat polític i unes conseqüències ètiques concretes. Es
fonamenta en el fet d'escoltar i en parlar amb.
Parafrasejant a Raymond Williams,318 al llarg de la nostra etnografia hem intentat establir un
diàleg entre nosaltres i l'observat en què no s'establessin distàncies, i així es creara un discurs
dialogal, una història, una narració fragmentària, multiforme i completa. El que hem intentat a
través de l'entrevista és construir una situació que s'assemble a aquelles en què les persones parlen
naturalment sobre coses importants319.
En el treball de camp hi havia un moment que només amb l'observació participant ja no
avançàvem, per això encetàrem el procés d'entrevistar. Amb les entrevistes s'aconsegueix emprar
més eficientment el temps limitat de l'investigador 320. Per això la fase de les entrevistes obertes amb
informants clau en el fenomen era necessària per a aportar dades rellevants a les nostres
motivacions i hipòtesis.
315 García, 2000, p. 77-78.
316 Garfinkel 1967.
317 Williams, 1966, p. 175.
318 Íbid., p. 188-9.
319 Taylor i Bogdan, 1986, p. 120.
320 Ibid, p. 105.
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Les entrevistes són molt usades en investigació social perquè els entrevistats poden actuar davant
els ulls i orelles de l'entrevistador. Es poden recopilar moltes evidències en segons, que d'una altra
manera tardarien setmanes o mesos d'observació participant. També es pot parlar del que no es pot
observar.321
Per altra banda l'àmplia gama d'escenaris a què s'enfrontàvem, carrers i trinquets sobretot, així
com gent que participara en totes les modalitats (que, com hem vist en la primera part, estan
segregades per comarques) feu que trobéssim en l'entrevista l'eina per aprofundir en una comprensió
integral del fenomen.
En conclusió, l'entrevista és una de les tècniques que més dades poden aportar als
investigadors.322 Per a Ricardo Sanmartín323 és una de les millors tècniques d'investigació en
referència a la profunditat de les respostes. En paraules de Nigel King i Christine Horrocks, 324 en el
cara a cara, és on els investigadors se senten més a gust. Per a David Silverman 325 l'acte d'entrevistar
és un encontre entre dues subjectivitats. D'acord amb Rom Harré 326 des que l'investigador es troba
incrustat en l'escena social de l'entrevista les respostes no seran independents. Per aquests dos
darrers autors la impossibilitat de l'objectivitat implica subjectivitat, la qual no només deu ser
acceptada sinó compresa en profunditat327 (en clara sintonia amb la nostra postura epistemològica).
És important assenyalar, com diuen Taylor i Bogdan 328, els inconvenients de les entrevistes que
provenen del fet que les dades que es recullen només són verbals i, en segon lloc, que hi haja una
gran discrepància entre el que es diu i el que es fa. Com afermen aquests autors: "..., ningú, o al
menys molt poques persones, volen ser racistes enregistrats... És ingenu suposar que un individu ens
revelarà immediatament les seues conductes i pensaments privats mentre està sent filmat o
gravat".329
Les dificultats per a la seua definició científica consisteixen en què: no hi ha regles fixes (cada
entrevistador fa una entrevista diferent). És un procés interlocutori que no es pot reduir sols a
hipòtesi i falsació. Es recullen sabers socials cristal·litzats en discursos: contextuals i practicats,
amb referents extradiscursius; que no s'expliquen pel discurs mateix. Els referents són pràctiques
socials, materialistes... Sempre són, al menys, parcialment constitutius del discurs. Per la nostra
part, a priori, per passar del coneixement del marc general a allò específic necessitàvem corroborarho a través de les entrevistes.
Un cop aclarit per què entrevistar havíem de decidir el tipus d'enquesta o entrevista que fèiem. La
nostra entrevista, de fet, el que havia de tenir era una funció emotiva. Preteníem veure com
s'expressa "el jo de la comunicació" i quina era l'actitud davant el missatge. En l'entrevista
l'interpel·lat introdueix en el seu missatge prejudicis, racionalitzacions i projeccions. El "jo" de
l'entrevista no és només un "jo lingüístic", sinó també un "jo especular i social". Es tracta del jo
normatiu del constructivisme social. Es desfà la centralitat estructural, ja que se cerca la diversitat.
L'entrevista, en definitiva, s'havia de convertir en una eina que ens proporcionara informació
pragmàtica, com actuen els subjectes i com reconstrueixen el sistema de representacions socials en
les seues pràctiques individuals. Seguint a Ibàñez,330 calia partir del fet innegable que tota
comunicació implica un compromís i defineix una relació, transfereix informació però també
imposa conductes.
En el nostre cas l'estratègia més valuosa han estat "les entrevistes en profunditat amb un guió
semi estructurat". Les preguntes obertes, de fet, han estat la nostra elecció perquè responen molt bé
al fet de voler aprofundir en una opinió. A través de l'entrevista oberta obtindríem representacions
321 Seale, 1999, p. 59.
322 Fetterman, 2010.
323 Sanmartin 2003.
324 King i Horrocks, 2010.
325 Silverman 1993. En Olsen. 2004 , p. 7.
326 Harré 1999. En Olsen Ibid.
327 Ibid.
328 Taylor i Bogdan, 1986, p. 106.
329 Taylor i Bogdan, 1986, p. 80.
330 Ibañez 1986.
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de caràcter individual (Taylor i Bogdan).331 Ens interessava la pragmàtica individual: sintagmàtica,
que té lloc, i diacrònica. "El discurs social" apareixeria actualitzat en la pràctica individual
corresponent. És, de fet, un prototip de formes construïdes del marcatge i reconeixement social del
parlant: la parla com a fet social.
En el procés de comunicació de l'entrevista oberta s'obté informació continguda en la biografia de
l'interlocutor, així com una informació experimentada, absorbida i proporcionada en l'orientació i
significació pel grup de referència (per la socialització). De vegades, la deformació i interpretació
és més interessant que la informació directa. Ultra això, el fet que l'entrevista fora semi estructurada
ens permetia passar del coneixement general a l'específic i a la corroboració. (Altrament, amb
preguntes totalment obertes es pot no arribar al que es pretén, és a dir, no s'indaga en les
significacions importants o rellevants tocant els temes identitaris per exemple i els discursos poden
derivar en significacions que no se cercaven).
Cal tenir en compte que l'individu tendeix a exercir el model social de referència, no "el jo" sinó
la persona, així com que reprodueix discursos arquetípics, és a dir, el que pretén no el que mostra i
que no es veuen els seus "problemes personals" sinó la forma social de l'estructura de la seua
personalitat i els condicionants. El que tenim, en definitiva, és l'hàbitus (de Bourdieu), o siga,
etiquetes o marcatges significatius. En l'entrevista oberta, de fet, la subjectivitat és la principal
característica i, alhora, la limitació. Interessen, per tant, els actes interlocutoris més expressius. Els
trets de la nostra tipologia d'entrevista s'emmarcarien en: una entrevista d'investigació social en la
qual cerquem els sabers privats, la construcció del sentit social en la interacció individual. No es
tracta, per tant, de canviar o de corregir, sinó d'observar la seua reproducció.
L'entrevista d'investigació, en definitiva, ha constat d'una conversa entre dues persones dirigida i
registrada que afavoreix la producció d'un discurs conversacional, continu, amb línia argumental, no
fragmentat, segmentat, precodificat i tancat en un qüestionari previ. D'entre els camps bàsics el
nostre s'ha centrat en un estudi de representacions socials personalitzades: sistemes de normes,
valors, creences, prejudicis, estereotips cristal·litzats i trajectòries vitals.
L'entrevista semi estructurada, alhora, fa de guia i el que ens assegura és que els temes claus
siguen explorats per un cert nombre d'informants. No es tractava d'un protocol estructurat sinó d'una
llista d'àrees generals que deu cobrir-se amb cada informant.
D'altra banda, considerant les persones que hauríem d'entrevistar no hi havia una capacitat per
abordar de manera extensa els temes que ens interessaven tals com: identitat, cultura, globalització,
etc. Per això una entrevista en profunditat sense adreçar-se a temes concrets tenia el perill que no
complira les nostres expectatives tocant la rellevància de les dades en el nostre tema d'estudi. Amb
aquesta tipologia configuràrem el que seria "el marc de l'entrevista".
Per a Gregory Bateson,332 en el marc de l'entrevista cal regular la conversa i així evitar que siga
una "amanida de paraules" i per això teníem un marc pautat mínim, és a dir, un guió temàtic previ
no organitzat ni estructurat socialment, però que produïra informació en tots els temes que ens
interessaven. Tot i que hem estat força flexibles creiem que es necessita una mínima estructuració,
tal i com aferma Ruiz,333 perquè, a banda d'aprofundir en temes importants, permet la comparació
entre els entrevistats.
Hem de tenir en compte que les qüestions tenien un accent específic en assumptes molt concrets
per arribar a un cert nivell de concreció i que tots els entrevistats pogueren expressar-se sense
dificultats sobre les qüestions plantejades ens fa pensar que el tipus d'entrevista utilitzat ha estat
l'idoni.
Els aspectes als quals s'adreçaven les preguntes eren: els trets premoderns de la pràctica
estudiada, la hibridació moderna o global, la significació social de la pràctica, les interaccions que
es donen dins d'ella i la dimensió identitària, entre altres. (S'ha adjuntat el model d'entrevista al final
d'aquest capítol).
Els àmbits que hem tingut en compte són:
1) Simbòlic o ètnic: en referència al camp simbòlic significatiu d'un valencià o, millor dit, què
331 Taylor i Bogdan 1986: 194-5.
332 Bateson, 1985.
333 Ruiz,1999.
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significa ser valencià.
2) Tècnic: en referència a normes i regles tant de la lògica interna del joc i de les diferents
modalitats com de la lògica externa, així com l'organització i estructura dels campionats, lligues, o
partides rutinàries o del dia a dia.
3) Moral: relacionat amb la versemblança tòpica de Jociles. (Explicat al capítol 2.5. "Anàlisi del
discurs", p.114).
4) Pragmàtic i semàntic: en referència a com influeix el context en la interpretació del significat.
5) Proxèmic (ocult): en referència al comportament i la distància corporal durant la parla
codificada dins del procés de comunicació.
Si concretem el model d'entrevista (veure els annexos, p. 287) vam idear la següent estructura
conceptual:
•
El coneixement biogràfic, els valors personals i la trajectòria vital. Relacionat amb
conceptes com la identitat, les condicions socials i particulars, allò local i allò global.
(Preguntes: 1-5).
•
La relació amb l'objecte d'estudi: percepció, valors assignats, estructura i socialització.
Relacionat amb conceptes com: modernitat/premodernitat, subaltern/hegemònic,
mateixitat/alteritat, lloc/no-lloc, comunitat, liminalitat, sistema de relacions construït,
costum, tradició, malenconia, aculturació, hibridació i hàbitus. (Preguntes 6-10).
• L'associació de l'objecte d'estudi amb les institucions: percepció, coherència i manteniment.
Relacionats amb conceptes com: marginalitat, centre/perifèria, sinergia, política. (Preguntes
11-12).
• Cal dir, que el model o guió estàndard, sobre el qual tractàvem el fenomen que volíem
estudiar, es va conformar després de la revisió bibliogràfica de la fase prèvia (veure la part
introductòria de la tesi, així com també els conceptes clau de la primera part: fonaments
teòrics), així com per la nostra pròpia experiència basada en l'observació participant.
Tocant les preguntes de la entrevista, tot i que s'intente adequar les preguntes als significats dels
subjectes investigats, d'acord amb Jociles334 no hem elaborat preguntes òmnibus, a fi que no es
reinterpreten en funció dels interessos de les persones a qui se'ls fa; uns interessos que poden
canviar en funció de l'edat, gènere, lloc, professió, la classe social, etc.
En conclusió, les preguntes se centraven en: esdeveniments passats, presents i futurs (en l'ordre
d'allò realitzable /realitzat). Devíem d'obtenir el que pensava, com actuava no sols en el camp de la
conducta (fer) ni sols en allò lingüístic (dir) sinó en el dir del fer. És imperatiu, llavors, preguntar-se
sobre quines preguntes cregueren contestar (o no contestaren) els diferents rols de persones, així
com tractar de reconèixer l'ethos de gènere, lloc, professió i classe social des del qual s'han
reinterpretat.
2.3.3.1. Com?
Un cop teníem el model elaborat férem un pilotatge amb individus no necessàriament militants de
la pilota, el qual ens va servir per refinar algunes preguntes que no s'acabaven de comprendre com
per exemple: les referents al procés d'identificació (La pregunta del guió núm. 3: "Amb què te sents
més identificat i amb què menys", abans del pilotatge era: "Amb què t'identifiques"). Tanmateix, el
model (tot i la fase de pilotatge prèvia) fou revisat i ampliat a mesura que es realitzaven les
entrevistes.335
"El sentit del discurs" en les relacions establertes en l'entrevista és:
En primer lloc, hi ha un contracte comunicatiu que consisteix en una situació de pacte: l'ús de la
comunicació remesa a un context extern, o siga, a la investigació. En aquesta relació establerta
també hi ha sabers comuns implícits i explícits. Els primers són codis lingüístics i culturals, regles
socials i normes d'intercanvi oral (les quals tenint en compte quin era el nostre rol com a antropòleg
334 Jociles, 1999, p.14. L'expressió "omnibus" Jociles l'agafa de Bourdieu.
335 Veure model d'entrevista semi-estructurada als annexos, p. 287.
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i el context cultural en què estàvem les compartíem amb els informants). Els segons són
coneixements mutus, es tracta de l'objectiu de la investigació, suposa l'entrada en el camp.
Cal saber que discurs significa llenguatge oral o escrit i raonament: dues coses aparentment
distintes. Com ja sabem el discurs explícit es manifesta amb la paraula i l'implícit amb el
raonament. Des d'aquesta perspectiva parlar i la forma de fer-ho obeeixen a una decisió
estratègica.336 En segon lloc, hi ha la reflexivitat en què hi ha una renegociació permanent. Cada
interlocutor no és una entitat, sinó un procés. Ací residia la importància de la nostra habilitat com a
entrevistadors. Finalment, hi ha un interacció verbal a través de la conversa, que com hem comentat
abans tenia uns temes o focus d'atenció. Es tracta d'una activitat social reconeguda i exigida.
Pel que fa a nosaltres com a entrevistadors pensem que aconseguirem mantenir una postura
neutral. Les preguntes eren adequades per al tema, estaven redactades de forma inequívoca, de
manera que no suscitaren respostes "apropiades" però no relacionades amb el que l'interrogat pensa.
Tampoc suscitaven eleccions forçoses que excloguessin altres possibilitats o respostes de
l'entrevistat (per exemple, els carrerons sense eixida), ni n'hi havien preguntes intimidatòries.
Tornem a recordar que es tractava de preguntes molt obertes. És a dir, l'entrevistat elaborava una
resposta: no podia dir si la pregunta era o no pertinent, no hi havia retroalimentació.
Aquesta qüestió ens acostava al pol de l'entrevista en profunditat, sobretot perquè, de vegades, les
respostes se n'eixien del guió i derivaven en altres temes, els quals també han sigut d'interès (com
algunes confessions i pràctiques individuals).
Nosaltres, de vegades, hem emprat discursos que no estaven motivats per les pròpies preguntes.
Eren textos circumstancials i irrepetibles dels subjectes.337
A continuació, passem a explicar el procediment general que hem intentat seguir en les
entrevistes. En primer lloc, cal destacar que ja coneixíem el que l'entrevista devia descobrir però ho
coneixíem a nivell d'hipòtesis. En una etnografia, com sabem, no es tracta de tenir directament
declaracions sinó el que aquestes declaracions signifiquen.
El principi de l'entrevista Sanmartín338 l'anomena com "la trobada", moment en el qual
l'entrevistador és el màxim responsable de crear un ambient òptim en el cara a cara per a traure el
millor de l'informant.
Per això, nosaltres teníem total disponibilitat al que els informants ens deien pel que fa al dia,
hora i lloc on efectuaríem les trobades, així és que per facilitar la participació hem estat nosaltres els
qui hem cercat a l'informant i mai al revés. Pactàvem el dia i sempre comunicàvem les intencions i
l'abast de la investigació. Sempre ho fèiem telefònicament.
Un cop ens trobàvem amb l'informant, abans de posar la gravadora en marxa, activàvem la
narració. Solíem xerrar de temes diversos (el poble, etc.) i en molts casos ja xerràvem sobre
l'objecte d'estudi. Necessitàvem una interacció fluïda entre nosaltres i l'entrevistat (que no és una
simple font d'informació sinó una persona com nosaltres) a fi de crear una atmosfera d'empatia
(rapport). De fet, en la majoria de casos l'entrevista s'ha convertit en una conversa o en un diàleg
cosa que constata la relaxació i l'interès mostrat per l'entrevistat.
Cal afegir, però, que els entrevistats tampoc estaven acostumats a aquests tipus d'afers i que
l'entrevista els ha animat i ha esperonat el diàleg. A més, la llengua en la qual parlaven així com el
registre dialectal era el mateix que empràvem nosaltres cosa que, indubtablement, ha ajudat a
aconseguir l'esmentat rapport.
Seguint a Bateson,339 el marc de l'entrevista el preparàrem de manera que: convidàvem a la
confidència (els dèiem que era una relació entre nosaltres i ells), no estava plantejat com una
situació d'interrogatori sinó tot el contrari de conversa. Establíem una relació d'empatia amb
l'entrevistat, cosa que amb molts era molt fàcil perquè, o bé ja els coneixíem, o bé tenien una
predisposició molt bona per a xerrar així és que gairebé no n'hi hagué angoixa inicial. De fet,
336 Garcia, 2000, p. 81.
337 Per exemple, això ens ha passat amb els entrevistats Vicent Malonda o el mateix Manolo Soro.
338 Sanmartín, 2003, p. 98.
339 Bateson,1985.
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pensem que, seguint a Bourdieu, 340 vam reduir al màxim la violència simbòlica. En el nostre cas
podríem parlar, fins i tot, de complicitat en alguns dels entrevistats, sobretot els que ja ens coneixien
personalment.
Normalment, abans de gravar, els exposàvem els objectius de la investigació així podien veure
quina era la determinació del tema del discurs, és a dir, que no era entrevista periodística per
arreplegar anècdotes o esdeveniments històrics i que no anava a eixir publicada en cap document de
premsa. Els demanàvem permís per poder-los gravar, és a dir, el consentiment informat. Un cop
començava la gravació els ho tornàvem a preguntar i llavors els donàvem el nostre compromís ètic
de passar-los la transcripció. També els dèiem que si no volien que isqueren els seus noms en la tesi
podíem emprar pseudònims. Cap ni un dels entrevistats tenia problemes en què eixira el seu nom,
tot i que nosaltres sí que hem emprat els pseudònims en moltes transcripcions. A més, tots han
disposat de la paraula final abans de passar a la fase d'anàlisi perquè tingueren l'oportunitat de llegir
i modificar els esborranys de les transcripcions. Això pensem que va enfortir el lligam amb ells a
l'hora de guanyar la seua confiança. Com diu Ana Lucia Noreña: "La finalitat del consentiment és
que els individus accepten participar en la investigació quan aquesta concorda amb els seus valors i
principis com amb l'interès que els desperta aportar la seua experiència front el fenomen estudiat,
sense que aquesta participació els supose algun prejudici moral."341
En la majoria d'entrevistats les transcripcions foren lliurades en PDF via e mail o facebook a
través del messenger. Hi hagueren alguns que els les entregàrem impreses en mà perquè no
empràvem el correu electrònic. Així i tot, tan sols la meitat ens van confirmar que els havia arribat
la transcripció i tampoc sabem si les han revisades.
A partir d'ací establíem una conversa. Ja des d'un principi intentàvem fer sorgir el que l'entrevistat
pensava al voltant de diverses situacions. No ens interessaven actituds en elles mateixes sinó en tant
eren indicatives del comportament del grup.
Durant l'entrevista creiem que vàrem provocar la parla, l'expressió, la comunicació evitant
canalitzar-la o dirigir-la. En qualsevol cas en l'entrevista es produeix un joc social que inclou gestos,
silencis, sincategoremes i proxèmia. Pensem també que hem estat directius i incisius.
Com proposa Foucault,342 l'anàlisi del discurs ha d'atendre tant al que es diu com al que es calla.
El que es diu és la punta de l'iceberg en el que en bona part se sustenta el silenci. Un silenci que és
expressiu, però que deu cercar-se en el context de la situació comunicativa. No és el mateix el
silenci del que nega la paraula, cosa que no ens ha passat mai, que el silenci de qui ha d'estar
negociant en cada moment el que ha de dir i no ha de dir. 343 Ens estem referint al silenci de no dir el
que en aqueix moment pensa que nosaltres no devíem de saber. En el sentit que temps enrere o
temps endavant potser sí que ho dirien. 344 Les imitacions i rialles també han estat elements
expressius que trasllueixen la forma de pensar de l'informant sobre els esdeveniments que narra.345
Normalment, el propi entrevistat ha marcat la pauta a seguir tenint en compte la forma i els
camins de les respostes donades. Considerant això, i anant cap el pol de la profunditat sempre hem
fet preguntes de matís o d'extensió i, fins i tot, diferents de les que teníem a priori, a fi
d'acompanyar la resposta de l'entrevistat que ha generat molt de contingut addicional de gran valor.
Sempre hem decidit com enunciar i formular les preguntes (tot i que l'enunciació apareix al guió,
no sempre hem formulat la pregunta conforme estava escrita en el guió). La guia, a més, ens servia
com a recordatori dels temes a preguntar.
Ens hem anat adaptant al ritme de cada entrevistat. De forma que hem anat afegint i modificant
temes, així com també hem demanat aclariments als informants. De fet, en l'evolució del procés
d'investigació hem hagut d'incorporar noves preguntes al guió inicial que als primers entrevistats no
340 Bourdieu, 1991, 2000.
341 Noreña, et al., 2012, p. 270.
342 Foucault 1980. En Garcia, 2000, p. 82.
343 García, 2000, p. 82.
344 Ibid.
345 Ibid., p. 84.
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els havíem fet i que creiem que eren rellevants en el nostre estudi perquè les respostes no ens
permetien aprofundir en el que cercàvem, sobretot en referència a assumptes d'identificació i
emocionals, i a temes com els referents al suport institucional o empresarial.346
Després de la transcripció de cada entrevista (o entrevistes si estaven molt poc separades en el
temps) i d'haver-les passades als subjectes entrevistats es passava a la fase d'anàlisi, d'aquesta forma
vèiem si la informació se saturava i també comprovàvem si calia matisar, modificar o afegir
preguntes al nostre guió.
D'entre les preguntes hem tingut des d'aquelles que dins de l'entrevista quedaven respostes
indirectament en altres qüestions i no calia plantejar-les com a tals a d'altres de noves que,
òbviament, sorgien en el desenvolupament de l'entrevista.
Tenint en compte la dificultat per contestar temes, com per exemple tot allò referent a la identitat,
hem intentat sempre plantejar qüestions senzilles que estiguen a l'abast de tothom, però que puguen
donar resposta als temes plantejats. En resum, les premisses que van complir les nostres preguntes
són claredat, no induir a les respostes i emprar un llenguatge adient.
De fet, sí que hem tingut entrevistats amb uns coneixements sobre els temes tractats (identitat,
tradició, modernitat, globalització, esport, sentit comunitari, etc.) que hauria permès una entrevista
en profunditat, però altres han tingut dificultat per contestar alguna de les qüestions (com per
exemple amb què t'identifiques més i menys, etc.), confirmant que la tècnica emprada era la que
esqueia. Pensem també que els entrevistats entengueren les preguntes en el sentit en què havien
estat formulades.
Les entrevistes han estat relaxades i el to ha estat el d'una conversa en la qual les persones
interactuen normalment. Ens hem relacionat amb els informants a un nivell personal. Finalment, es
presumeix una relació positiva entre les paraules i els actes.
La informació, com hem dit, era corroborada per l'observació participant prèvia i durant la fase
d'investigació. (Això, però, ho tractàrem en profunditat en el capítol: 2.7: "la triangulació", p. 110).
Durant les entrevistes, com estableix Bateson,347 es dóna un encreuament dels tipus d'actes i de
registres.348 Pel que fa a la nostra posició pràctica, "el tipus de parla" que adoptàrem durant
l'entrevista fou normalment el "de reiteració" assumint així el punt de vista de l'interlocutor.
D'aquesta manera intentàvem mantenir la nostra imparcialitat: una postura de neutralitat científica.
(De fet, en la trobada antropòleg-interlocutor i informant-local o entre emissor i receptor existia
l'advertència d'una distància objectiva que permetera mantenir l'objectivitat.)
• En l'àmbit referencial (o allò referent al contingut) preguntàvem sobre el contingut (si no ho
havíem comprés) i adoptàrem l'eco en què seleccionàvem i atorgàvem importància curta
però amb precaució al que deia l'entrevistat. Malgrat tot, als entrevistats se'ls proposava
preguntes concretes, però també suggeriments, opinions i debats sobre algunes idees
conforme transcorria l'entrevista.
• En l'àmbit modal (allò referent a l'actitud) preguntàvem sobre l'actitud per així identificar
l'actitud proposicional del subjecte i adoptàrem el reflex en què com un mirall reflectíem
l'actitud de l'entrevistat.
Tot i això, de vegades, vam adoptar la parla de declaració, cosa que depenia de les situacions al
llarg del procés discursiu en l'entrevista, sobretot si tenim en compte el coneixement previ que
nosaltres teníem de l'objecte d'estudi. Ho empràvem, sobretot, per aclarir situacions i conceptes en
l'àmbit referencial, que nosaltres pensàvem que eren d'una altra forma a conforme ho descrivien els
entrevistats. Ens servia per a complementar i esperonar el discurs narratiu descriptiu, fer inferències
lògic pragmàtiques, fer avanços provisionals, etc. (Ho utilitzàvem per aclarir processos d'interacció
com en les travesses o en algunes normes internes com per exemple en l'assumpte de l'home bo,
etc.) També, tot i que molt poques vegades, vam adoptar la parla de declaració en l'àmbit modal.
Hem de dir que hi hagueren entrevistats que es prestaven més a que adoptàrem aquesta posició i per
346 Estan posades en vermell en el model d'entrevista.
347 Bateson, 1985.
348 Sobre la tipologia dels registres discursius vam emprar la vessant referencial: la instància discursiva d'identificació
de l'objecte, és a dir, sobre què es parla i la vessant modal: en referència a l'actitud respecte a la referència, és a dir,
l'actitud sobre el què es parla.
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aclarir la seua actitud vers el tema, llavors optàvem per posicionar-nos, tot i això sempre ho fèiem
des d'hipòtesis, és a dir, que no declaràvem mai la nostra ideologia o el nostre punt de vista.
La declaració en l'àmbit modal ens servia per interpretar l'actitud no explicada de l'entrevistat,
l'aquiescència o resistència, l'acte intencional (empràrem aquest tipus de declaració en parlar sobre
el paper de les institucions o de l'empresa). Érem conscients del risc de la violència simbòlica i
d'incomodar a l'entrevistat. Pensàvem, però, que pagava la pena furgar, i així aprofundir en la
comprensió de l'assumpte, que d'una altra manera passaria de llarg. Això i tot, no vam insistir en
temes polèmics més enllà del que els entrevistats van voler.
Cal destacar que per arreplegar aquesta darrera tipologia registràvem els gestos, semblants i tons
de veu quan fèiem la transcripció. Per exemple: no ho deia molt convençut, cridava, ho deia amb la
boca petita, hi havia un silenci llarg, un silenci curt, etc.
En cap moment obligàvem a respondre tipus interrogatori, és més els dèiem que no tenien
l'obligació de contestar-ho tot si no volien. No ens passà el fet que algú no contestarà a alguna
pregunta però sí que n'hi hagué que les evadiren subtilment o simplement contestaren amb
monosíl·labs (com si fos un qüestionari tancat). La qüestió identitària, per exemple, ha tingut més
pes en els entrevistats polititzats, és a dir, que opinaven sobre assumptes polítics i tenien una
fonamentació o justificació teòrica pròpia.

2.3.4. Grup de discussió:
Per què?
Segons Jociles,349 els grups de discussió el que permeten és conèixer "les representacions socials
hagudes entorn un tema", i per la pròpia dinàmica dels grups aquestes representacions tendeixen a
conformar-se amb la que és dominant en el medi social al que pertanyen els integrants. Això vol dir
que el discurs col·lectiu no sempre coincideix amb l'individual.
D'altra banda, per a Ibàñez350 el grup de discussió pivota sobre l'investigador: subjecte i objecte es
construeixen durant l'observació. Cal dir, llavors, que a través del grup de discussió el que obtenim
és la representació de caràcter col·lectiu. A més, el coneixement no és del comportament sinó dels
sistemes de representacions. En conclusió, els grups de discussió són posicions discursives
d'estereotips i és el lloc al que tendeixen diferents actituds i opinions fruit del debat i la
confrontació. Es basen en què la pràctica social no és sols discursiva i tota pràctica social necessita
el discurs d'una organització particular de sentit, cosa per la qual nosaltres necessitàvem fer-ne un.
La perspectiva del grup de discussió trenca la dialèctica emic/etic,351 ja que els seus components
semàntics es descomponen per a mostrar la seua estructura. No és el discurs de l'altre i el nostre.
Són parles particulars i opinions, les quals no són una producció semàntica conscient sinó que
mostren una estructura com a producció lingüística concreta en forma de camps semàntics en els
que veiem: què queda inclòs, què exclòs i quins elements són pertinents. Nosaltres com a
prescriptors suposem un tercer territori, no recuperem dades sinó que les captem. No participem
però determinem.
El grup de discussió consisteix en un discurs oficial compost per un conjunt de produccions
significatives que operen com a reguladors d'allò social. De manera que: apareix disseminat en allò
social, suposa una situació en la qual es reordena el grup i en la parla del grup no sempre coincideix
el significat amb el significant, sempre hi ha alguna cosa més distinta de la que ens proposem. Cada
parlant tria els significants que usarà, però ho fa per la pressió semàntica de manera que les
substitucions de paraules es fan per criteris semàntics. Cada parlant, per tant, reordena per a ell
mateix el discurs social, el plaer per la paraula. El sentit es genera, llavors, més en la circulació que
349 Jociles, 1999, p. 12.
350 Ibàñez, 1979.
351 La descripció per banda de l'agent dels significats seria la vessant emic, mentre que la visió per banda de
l'observador desproveïda de descobrir els significats que els agents li donen és la vessant etic. Es pot fer una analogia
entre allò objectiu (etic) i allò subjectiu (emic) o entre fonologia i fonètica. Cal dir que aquest enfocament plantejat per
Marvin Harris (1980) en el seu model de materialisme cultural cau en el perill de l'etnocentrisme.
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en la producció ja que en parlar no sabem el que diem i, llavors diem, ens contradiem i tornem a dir.
El subjecte social és l'amo de les seues opinions, però no de l'estructura que les genera. L'ordre
social no és conscient.
El treball del grup consisteix en reproduir i reordenar el sentit, és a dir, posar en joc el nivell de la
parla en tota l'extensió del terme. Si un subjecte individual, no sotmès a situació discursiva,
produeix enunciats amb relacions semàntiques fragmentàries en el grup de discussió, en canvi, la
conversa és el fregament de parles individuals que en acoblar-se al sentit d'allò social dóna lloc a
consens. A la fi, es tracta d'un grup de treball la raó de ser del qual és la de produir un discurs. En el
grup la conversa grupal comença i acaba amb la conversa sostinguda. La ideologia que subjeu és la
producció de la veritat.
"La formació del grup" no és natural sinó artificial i deu ser-ho ja que havíem d'evitar un grup
natural reunit. És a dir que els components no tingueren una relació anterior.
En la nostra investigació vam crear un grup de discussió intencionadament i a banda vam tractar
com a grups de discussió dues conferències o taules redones.352
En el grup de discussió creat intencionadament, que era de dones, cal dir que es va complir el
requisit que el grup fóra anònim, és a dir, no preexistia. Tot i així, s'ha de tenir en compte que en
una pràctica tan minoritària com la que estem estudiant tothom es coneix, és a dir, tant les jugadores
del nostre grup com els membres de les conferències estaven connectats. Fins i tot, teníem a dues
del mateix club, però la diferència d'edat feia que no formaren part del mateix grup d'amigues i
tampoc jugaven juntes en el mateix equip. És a dir, no formaven part d'un grup natural preexistent,
com també passà amb els grups de les conferències.353
Quan a les dues conferències, tot i que, com és obvi, no les hem creat nosaltres intencionadament,
sí que compleixen amb escreix els requisits que calen per ser un grup de discussió atès que: hi
havien diferents grups representats, cercaven la producció de veritat, no preexistia com a grup, hi
havia posicions discursives significatives diverses i produïren un discurs oficial. Aquestes
conferències, per tant, han estat tractades com a grups de discussió perquè han estat idònies per
extraure els processos de significació col·lectius de les entrevistes, tot i que, com hem dit,
inicialment no tenien aquesta pretensió a priori. De fet, tenien la intenció de crear un espai de debat
sobre la pilota des de diferents vessants, com el futur de la pilota o l'experiència d'haver jugat, cosa
que coincidia amb la nostra recerca en tan la producció d'un discurs oficial. Podem concloure, a
més, que sí que hem arribat a la saturació en tenir un total de tres grups.354
2.3.4.1. Com?
El disseny que seguirem en el nostre discurs venia marcat per la direcció de la recerca o vestigi a
investigar que es basava en tres hipòtesis que també configuraven els objectius del discurs (que
alhora configura l'estereotip sobre la pilota):355
• La pilota és una practica local dins d'un món global.
• Hi ha una part de la societat valenciana fins ara exclosa: les dones, que s'ha immers en
aquesta pràctica.
• La pilota es defineix com un joc/esport autòcton valencià, tradicional i popular que
probablement tinga a veure amb la identitat valenciana (entre altres referents com ara els
352 De les quatre que vam gravar i transcriure emmarcades en el cicle de conferències dins de l'exposició "Faixa Roja.
Faixa Blava" produïda pel Museu Valencià d'Etnologia i el Museu de la Pilota del Genovés.
353 Aquestes conferències formen part del cicle de conferències sobre pilota valenciana "Va de Bo",, les quals estaven
emmarcades dins de l'exposició: "Faixa Roja. Faixa Blava" produïda pel Museu Valencià d'Etnologia i el Museu de la
Pilota del Genovés i que estigué instal·lada en el Museu d'Etnologia de València del 7-11-2013 al 2-3-2014. (Tot i que
actualment és itinerant i s'exposa en els pobles). L'esmentat cicle de conferències tingué lloc en la sala Alfons el
Magnànim del Museu d'Etnologia el primer dijous dels mesos de Gener i Febrer del 2014. (Es poden veure els detalls a
la taula 14 p. 109).
354 La saturació fa referència a les dades o informació necessària a fi que puga considerar-se que no en cal més. Quan
als grups de discussió el mínim necessari a fi de garantir la saturació és de dos (Ibàñez, 1979).
355 Veure model del grup de discussió als annexos, p. 289.
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símbols, la llengua, etc.)
El grup va consistir en tres dones (del total de cinc que preteníem) totes elles jugadores de pilota.
El vam fer perquè ens faltava escoltar "la veu de la dona". El gènere femení, sovint, tan nomenat
per la seua absència, ara prenia la paraula i escoltàvem la seua pròpia versió del fenomen.
Els tipus socials que volíem escoltar era la dona i partíem que cada tipus suposava una variable
discursiva. Per tant, les úniques variables que tinguérem en compte foren el gènere femení i que
jugaren a pilota, és a dir, que foren jugadores. Això vol dir que participaren en campionats oficials
de la federació o en campionats internacionals o, simplement, que jugaren sovint.
Com hem esmentat vam tenir un total de tres dones en el grup: Vi15 (Vicen) de 46 anys i No15
(Noèlia Puertes) de 18 anys totes dues del club de Beniparrell però no del mateix equip. I Mo15,
(Mònica)356 20 anys, de Massamagrell que juga amb el club de Borbotó. Pensem que amb aquesta
tria vam complir el mínim d'heterogeneïtat tocant les diferències en la parla, atès que es va
comprovar que en algunes assumptes no estaven totes d'acord, així com també es va complir el
mínim d'homogeneïtat per la capacitat comunicativa de totes tres.
Amb aquesta grandària de grup podíem haver tingut el perill que dues s'imposaren sobre una i
que aquesta s'hagués inhibit, però això no passà. Totes tres participaren per igual i amb interès, amb
la qual cosa es complia també el plaer de la paraula. No es dirigien a mi cada cop, sinó que xerraven
entre elles, és a dir, que nosaltres no participàvem sinó que tan sols moderàvem.
El criteri que vam seguir durant el transcurs del grup fou cercar la saturació de parles que ens
semblaven pertinents, de manera que arribaren a una saturació del camp de les diferències a fi
d'arribar a la unitat del discurs.
"La captació del grup" fou a través de telèfons i correus electrònics que em va passar Dani
Martos, un dels meus directors de tesi, qui ja les coneixia. El procés de captació fou complicat i en
un principi (com hem dit abans) estava format per cinc membres, però dues no van poder venir. Per
incompatibilitat horària els era molt complicat quedar al llarg de la setmana.
La reunió, com és obvi, estava supeditada a raons pragmàtiques de la investigació que estàvem
duent a terme, cosa que els vaig explicar telefònicament i per correu electrònic a cadascuna. Vaig
haver de formar un grup de whatsapp amb totes per poder-nos posar tots d'acord en el dia i l'hora,
però finalment i després de, gairebé, un mes trucant i intentant quedar, vaig haver de desconvocar
una primera reunió perquè una de les tres que estava disposada a participar a darrera hora no podia
assistir i, llavors, vam ajornar la reunió. Finalment, ens posàrem d'acord i la convocàrem el 5 de
febrer de 2015.
El lloc on es va celebrar fou al Campus de Tarongers de la Facultat de Magisteri a València, a una
aula del departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal. L'organització de
l'espai i mobiliari fou una taula en què ens posàrem tots i totes enfrontats tipus taula redona,
d'aquesta forma preteníem facilitar la comunicació. El text produït fou gravat tant en format de so
com en format audiovisual.
Després, com en les entrevistes, faríem una anàlisi del discurs del grup, però també tindríem de
suport a aquest discurs els components kinèsics i gestuals aportats per la gravació audiovisual.
La duració fou de 1: 20” per tant, considerem que no vam arribar a la fatiga discursiva que es
podria considerar a partir de les dues hores.
El nostre paper com a prescriptor del grup fou exterior al grup, és a dir, no participàvem en la
producció del text però concedíem la paraula i formulàvem les preguntes sobre el fenomen. Cal dir,
que, de tant en tant, sí que participàvem, més a fi d'aclarir situacions que explicaven (dins de l'àmbit
referencial però).
Per encetar la reunió els vaig dir que es tractava d'una investigació que formava part de la meua
tesi doctoral i vaig enunciar tant els objectius de la tesi com les hipòtesis sobre les quals partia el
grup (esmentades abans). Els vaig demanar permís prèviament. No vaig esmentar el fet de la poca
presència de la dona en la pilota com a problema sinó que formava part del discurs com un tema
més. A més a més, vaig incidir en la meua posició passiva dins del grup cedint així el protagonisme
a elles, ja que la seua opinió era essencial. La legitimitat del grup per tant estava per damunt de tot.
356 S'empren els pseudònims perquè a les transcripcions apareixen així.
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La "dinàmica del grup" va ser de cadascú amb el grup d'iguals, és a dir, que no passaven per mi
per poder tenir el torn de paraula. Tot i això, al principi, sí que inhibien el seu torn de paraula fins
que jo no els ho assentia. Com a prescriptor dirigia la conversa i vaig haver de dir-los, de fet, que
contestaren lliurement sense esperar que jo els ho demanara, de forma que el grup quedà instituït
com espai de parla. Fins i tot, vaig respectar els silencis i no esperonava les converses a fi que fóra
el grup qui prenguera la paraula, cosa que va funcionar. Tampoc donava l'aprovació a qui ho
sol·licitava sinó que tornava la pregunta a totes tres.
En la reproducció del discurs la dinàmica fou, habitualment, d'identificació, és a dir, sovint totes
tres coincidien i es donaven suport en els seus arguments. Va haver, per tant, una conversa entre
iguals simètrica en què nosaltres com a prescriptors des de l'exterior moderàvem la paraula. Com a
motor del grup, per tant, ens vam encarregar de facilitar les relacions simètriques, no van haver
divagacions i la nostra intervenció, de vegades, no calia ni per obrir i tancar torns ja que el mateix
grup es regulava. Tampoc vam haver d'enfrontar-nos amb cap problema de lideratge d'una sobre
totes o de dues sobre una. No n'hi hagué, per tant, confrontació. El model estructurat d'aquest grup
el podem trobar als annexos (p. 289).
Com hem esmentat abans, també s'acosten a aquesta tècnica dues de les conferències357 atès que
s'adeqüen als trets de la classificació de Jociles 358 en tant que cercaven un consens, n'hi havien
representacions de diferents grups socials amb posicions divergents entorn el mateix assumpte, hi
havia heterogeneïtat (edat, posicions de poder, etc.) i es volien conèixer les línies de consens. Les
esmentades conferències foren:359
1ª) "El Futur de la pilota nous reptes" els grups representatius eren:
• Els empresaris, a través d'un dels gestor de l'actual empresa de pilota, el qual ja ens havia
servit com a informant (és a dir, que l'havíem entrevistat).
• La Universitat a través d'un acadèmic de sociologia a qui ja coneixíem per la nostra relació
amb la pràctica estudiada.
• Els mitjans de comunicació a través d'un dels periodistes que escriuen sobre pilota tant per a
l'empresa Val Net com en diaris. A més a més, feia de moderador.
• La Federació de Pilota Valenciana a través d'un tècnic encarregat de la coordinació de la
formació base al qual ja coneixíem també.
Cal destacar que el títol de la conferència és molt suggeridor i ens convida a reflexionar que la
pilota té una realitat incerta i desajustada a la seua idiosincràsia en la societat contemporània d'hores
d'ara. Altre cop els fenòmens globals i la modernitat es veuen com els reptes que la pilota ha de
superar si vol habitar en un món canviant.
2ª) "L'experiència de jugar a pilota", els grups representatius eren:
• Les dècades dels 40-50-60 fonamentalment i la veu testimonial d'un passat premodern a
través d'una figura360 de la pilota de la modalitat d'escala i corda d'aquesta època.
• L'època dels 70-80-90. L'inici del procés d'institucionalització de la pràctica amb el
Campionat Individual a través del que es considerat com el màxim figura de la pilota de tots
els temps. Es tracta d'un personatge emblema arxiconegut en aquest món, al qual havíem
arribat a veure jugar de menuts.
• L'àmbit empresarial de nou, a través de la seua cara més coneguda. 361 A més a més, és
coetani del personatge anterior i fou un primera figura en la seua època de jugador.
357 Es poden veure els perfils de cadascun dels participant a la taula 14, p. 109.
358 Jociles 1999. (Veure el capítol 2.3. " Tècniques de recollida de dades", p. 85, concretament la taula 9, p. 85.
359 Els noms dels conferenciants apareixen al capítol següent. Veure taula 15, p. 110.
360 L'accepció figura amb què qualifiquem als jugadors i ex jugadors professionals es relaciona amb la destresa en el
joc de pilota. A hores d'ara aquest qualificatiu continua estant en vigor per això el posem. Es tracta de jugadors
destacats, i en altres casos excepcionals.
361 Ja havia existit en la conferència anterior. De fet, sovint, és la cara visible de la pilota en l'àmbit institucional. (En
altres conferències anteriors o congressos tant de la Universitat com de la Conselleria, o entrevistes en els mitjans de
comunicació: premsa o televisió).
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Representa l'inici de la institucionalització de la pràctica: "la lliga Bancaixa" i la
professionalització del jugador de la modalitat d'escala i corda. També l'havíem vist jugar de
menuts en el trinquet del nostre poble. A més a més, la seua presència en els trinquets és
constant. (Coincideix amb la veu dels empresaris de la conferència anterior).
• La mirada des de dins del pilotaire professional actual d'escala i corda dins de l'empresa de
pilota Val Net a través d'un dels seus figures actuals. A més, és fill de la màxim exponent de
la pilota de tots els temps (que també participava en la conferència com hem dit).
• La mirada del raspall actual, l'altra modalitat professional, sense la cobertura d'una empresa
a través d'un professional d'aquesta modalitat.362 Havíem coincidit amb ell en els trinquets.
• Els mitjans de comunicació, de nou, de la mà d'un dels periodistes de l'empresa (que feia de
moderador). Ja el coneixíem perquè sovint es qui anuncia els jugadors en els trofeus, finals i
competicions més importants.
Aquest títol també és molt suggeridor. Fa un recorregut històric i empíric sobre la pilota vista des
de la trajectòria vital dels seus protagonistes. Les declaracions gairebé es remunten des del primer
terç del segle XX de la mà del Rovell fins a l'actualitat de la mà de Genovés II o Ricard.
Quant al "funcionament d'aquests grups", la grandària és, àdhuc, millor que en el grup de dones i
cap parla s'imposa. Els moderadors ho van dur molt bé, fent valer la seua feina com a periodistes.
Va haver protagonisme de les diferents veus del grup i en tots dos es van intentar arribar a un
consens. No hi hagueren lideratges sinó que gràcies al moderador hi hagué una igualtat interna o
una conversa simètrica entre iguals (tocant els temps de parla per exemple). Ultra això, fou molt
interessant escoltar la veu del públic assistent al final de les conferències, la qual cosa aportà més
diversitat en la producció del discurs.
Hem de destacar que les diferents edats i estatus en el grup van dotar el discurs social
d'heterogeneïtat donant-se el fet de posicions discursives diferents i en alguns casos contraposades.
També hi hagueren lapsus, acudits i contradiccions en les parles individuals de manera que no
sempre el significant coincidia amb el significat.
Cal dir que que vam demanar permís tant als organitzadors: El Museu Valencià d'Etnologia, com
als ponents per a poder gravar-los amb l'objectiu de poder emprar la informació que aportaren com
a material en la nostra tesi.

2.4. Mostreig estructural i intencional
Pel que fa a "la població d'objecte d'estudi", ens trobem davant del que per a Brewer363 suposa un
factor un tant crític, en tant hem de seleccionar una mostra d'una població. Aquest mostreig
estructural arreplega parles diferents, fins i tot, de les silenciades com les dones.
Talment com Jociles364 consideràvem important que hi hagués una diversitat d'informants
orientada a descobrir l'univers del discurs, és a dir, el conjunt de parles sobre un mateix assumpte
dins del qual cadascuna adquireix el seu sentit i estructura. (Recordem que estem dins d'una
etnografia ).
En el nostre estudi empíric el mostreig s'ha basat en el que nosaltres hem denominat com a
militants: en el sentit d'usuaris i estructuradors de la pràctica, és a dir: empresaris i/o trinqueters o
marxaros per una banda, jugadors professionals i aficionats i aficionades per una altra, i finalment
aficionats o espectadors. D'aquesta manera el mostreig, pel que fa a qui i a quants, s'ha triat en
funció de la lògica interna-estructural del camp d'estudi, cosa que queda representada amb els rols
de: trinqueter-empresari-jugador-espectador. Cal dir, però, que en molts casos i a causa de la natura
intrínseca i particular de la pràctica l'espectador també era jugador aficionat i el trinqueter o
l'empresari també havia estat jugador, o siga, que l'informant comparteix més d'un rol. Comptat i
362 Cal dir que aquest entrà en substitució d'un altre jugador professional d'escala i corda de l'empresa que era qui
estava anunciat.
363 Brewer, 2000.
364 Jociles 1999: 18.
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debatut, amb qui parlem és amb individus que per la seua situació ens interessa fer-ho.
La tria dels entrevistats s'ha basat en el grau de coneixement a nivell d'expert que podien tenir de
la pràctica investigada. És a dir, s'ha cercat a gent amb una vinculació important i en molts casos,
com s'ha vist, especial amb la pràctica, tocant, per una banda, l'experiència acumulada al llarg dels
anys i per una altra el fet que encara tinguen una vinculació real i presencial en la pràctica.365
Entenem això com a condició de pertinència a aquest micromón, la qual cosa implica tenir una
perspectiva pròpia i personal del fenomen. (Si el concepte d'expert indica que ostenta una
informació rellevant i que es posseïda per un nombre petit de persones, el d'informant clau, en
canvi, segons Goetz i Lecompte,366 té una intenció clara de col·laborar amb l'investigador i a més té
una informació impossible d'obtenir d'una altra forma).
A més a més, a priori, també s'han tingut en compte variables com l'edat, el gènere i les
modalitats (que coincideix amb les comarques). D'altres com el nivell socio cultural i acadèmic o
d'estudis s'han considerat a posteriori, és a dir, durant les entrevistes i ha eixit una mostra
representativa.
Podem afermar que, tenint en compte els rols, estàvem davant d'agents molt concrets i que no n'hi
havia cap difícil d'identificar. Tenint clar el que cercàvem sabíem que havíem de tenir una
representació dels quatre pols d'aquest micro-món:
• Trinqueters.
• Empresa Val Net.
• Jugadors: professionals/aficionats.
• Aficionats.
Concretament, el que vam fer és crear una llista d'informants que pel seu rol dins del fenomen es
pot dir que eren clau, o siga, que per la seua trajectòria vital eren imprescindibles en una
investigació com la nostra.
El que no vàrem fer és establir a priori tots els informants clau. Fórem, com diu Juan Carlos
Tójar367, progressius en l'elecció dels entrevistats. D'aquesta manera s'anaven prenent decisions
paral·leles per ajustar-se a les necessitats d'informació que anàvem tenint. Tot i això, alguns
informants també es varen triar per la tècnica de "la bola de neu", a causa que altres entrevistats ens
donaren les referències. (Normalment es tractava de gent que l'entrevistat coneixia i que finalment
acabaren formant part de la mostra perquè podien aportar dades importants).
A més a més, cal dir que la majoria dels participants en la mostra han sigut molt hàbils a l'hora de
retratar i fer accessible aspectes del fenomen. La bona voluntat i capacitat que tots han tingut per a
parlar sobre les seues pròpies experiències i sentiments ens ha ajudat a aclarir els nostres dubtes.
Pel que fa al nombre d'entrevistes inicialment no havíem fixat cap xifra. Esperàvem que
l'esdevenir de l'estudi concretarà les necessitats,368 la qual cosa s'acosta molt al mostreig teòric de la
Grounded Theory369, en tant que es tracta d'una metodologia dinàmica i oberta en la qual el mostreig
es realitza segons el que ix de les dades fins que s'arribe a la saturació teòrica, és a dir, quan les
dades ja no aporten res rellevant i arriben a ser repetitives.
D'altes autors com Steinar Kvale,370 apunten que el nombre ha d'estar entorn a les 15 amb un
marge de 10 més, però depèn del propòsit de l'estudi i de la combinació de temps i recursos.
Nosaltres, però, preferíem un nombre manejable d'entrevistes ben preparades i treballades en
profunditat. És a dir, hi ha més coneixement valuós amb menys entrevistes però més llargues i
intenses.371 En total férem un total de 16 entrevistes personals. A més a més, assistírem a un total de
4 conferències (dues de les quals, com ha jem vist, les podem considerar com a grups de discussió
mentre les altres les hem emprades com a fonts externes de dades) i, com hem explicat, vam
365 Martos et al (2007) també va seguir aquest criteri al projecte: "Mapa etnològic del joc de Pilota Valenciana i els
seus mecanismes de transmissió a les comarques valencianes."
366 Goetz i Lecompte 1998.
367 Tójar, 2006.
368 Goetz i Lecompte, 1988.
369 Metodologia de les Ciències Socials (Strauss, 1987).
370 Kvale, 2011.
371 Ibid.
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realitzar intencionadament un grup de discussió de dones.
A continuació, en les següents taules, depenent de la tècnica emprada, adjuntem les dades dels
informants clau, el perfil i l'accés a la negociació així com la justificació de per què formen part del
mostreig:372

ENTREVISTATS
NOM/PSEUDÒNIM

PERFIL/JUSTIFICACIÓ

ACCÉS

DATA. DURACIÓ I LLOC
REALITZACIÓ ENTREVISTA

JOAN ALEPUZ

- 65 anys.
A través dels meus pares,
23/10/2013. 1:30". Bar
- Aficionat a la pilota de que em passaren el telèfon. xinés al barri de Pelayo.
sempre.
És amic d'ells. Ja em (Havíem quedat en el
- Sovinteja els trinquets, coneixia.
trinquet però estava tancat).
sobre tot el de Pelayo.
- D'Almussafes però viu a
València

R1 (ROVELL)

- 81 anys
Li demaní el telèfon
Primera
figura directament en el trinquet de
professional d'escala i corda Massamagrell
50-60-70
- També feu de trinqueter
durant uns anys després de
retirar-se
- De València. Barri
Pelayo

FREDI

- 56 anys
- Figura professional anys
70-80-90
- Gerent i propietari de
Frediesport
- Un dels pilars creadors
de Val Net (junt amb altres
dues persones).
- De València. Barri de
Pelayo

RAMÓN

- 66 anys
Tenia el seu telèfon. El
2-12-2013. 1:20" Bar del
- Aficionat habitual en conec de fa anys i havia anat Musical a Sagunt
molts trinquets sobretot a amb ell a veure partides
Massamagrell,
on
seu
enfront del 8
- De Sagunt (com a ell li
agrada dir tot i que viu al
Port de Sagunt)

NATXO

- 26 anys
Em coneixia. Em passà el
5-12-2013. 1:45". Bar el
- Jugador juvenil de telèfon un amic de tots dos Cau a Almenara. (El Bar
primeres partides. Sobretot (qui també em feia de pertany a la família)
juga pels trinquets de la porter)
Plana. A més també juga a
Galotxa en 1ª categoria
- Almenara. (La Plana
Baixa)

DANI

- 39 anys.
Em passà el telèfon
11- 12-2013. 1:25". A sa
- Jugador professional de Ramón. (El tenia però casa a Benavites en el centre
l'empresa Val Net. Dels més l'havia perdut). Bola de neu. del poble

16/11/2013. Trinquet de
Pelayo, 1:30". Sota la corda
del trinquet abans de
començar la partida del
dissabte

Li demaní el telèfon
28/11/2013. 45". Bar
directament
en
la trinquet de Pelayo, durant la
inauguració de l'exposició partida del dijous
sobre pilota: "Faixa Roja.
Faixa Blava" (el 7-11-2013)

372 Com que a algunes transcripcions posàrem pseudònims també les hem inclòs ací tot i que i que entre parèntesi
apareix el nom real. Tanmateix, cap dels informants va demanar que no eixira el seu nom, per la qual cosa hi ha un
consentiment previ a què el nom aparega.
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veterans en la nòmina de
Ja
em
jugadors
professionals. personalment
Figura en la posició de
mitger de fa molts anys
- De Benavites. (El camp
de Morvedre), poble amb
gran afició i guanyador de
molts campionats de galotxa

coneixia

PACO DURÀ

- 66 anys
- Aficionat i periodista
que ha escrit molts articles
sobre pilota. Ho feia al diari
Levante.
Habitual
els
dimarts a Massamagrell.
Seu en la galeria del dau.
Mestre d'escola
- De Quart (El camp de
Morvedre) però viu a
Massamagrell (l'Horta)

VICENT MALONDA

- Aficionat i trinqueter
Em passà el telèfon Joan
2/4/2014. 5 h. A sa casa a
del trinquet d'Oliva. Germà Alepuz. Bola de neu
la platja d'Oliva
i
cosí
de
figures
professionals del raspall
dels anys 50-60-70
- D'Oliva (La Safor)

MANOLO SORO

- 66 anys
Li demaní el telèfon
- Propietari trinqueter i personalment al trinquet de
marxaor de Massamagrell i Massamagrell
també marxaor de Pelayo.
Fill de trinqueter, germà
d'un figura de l'escala i
corda dels anys 60-70 i
oncle del número 1 actual
de la nòmina de jugadors
professionals.
També fou jugador en la
seua joventut.
De
Massamagrell
(L'Horta Nord)

ANTONIET D'ALMASSORA

- 66 anys
Li demaní el telèfon
12/8/2014. 55". A sa casa
- Figura de l'escala i personalment en el trinquet a Moncofa
corda anys 70-80. Aficionat de Vila Real
habitual en els trinquets de
Borriana i Vila Real (La
Plana Baixa)
- D'Almassora però viu a
Moncofa (La Plana Baixa)

MORO

- 44 anys
- Figura professional del
raspall de fa molts anys.
- Alcàntera del Xúquer.
(La Ribera Alta)

AT 13 (ARTURO TUZON)

- 50-60 anys
Trobí el telèfon
- Trinqueter de Pelayo de trinquet a Internet
fa molts anys
- Nascut a Bilbao però
resident a València
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Vaig coincidir amb ell en
16/1/2014. 1:15". A un
la inauguració de l'exposició Bar prop de sa casa a
sobre pilota: "Faixa Roja. Massamagrell
Faixa Blava." i em passà el
telèfon.
Ja em coneixia

7/5/ 2014. 2: 30". A sa
casa a
Massamagrell.
(Començàrem a fer-la baix a
la seua xarcuteria però el
renou ens va fer anar dalt a
sa casa)

Li demaní el telèfon a un
1/7/2014. 1: 45". Al bar
bon amic meu (qui també on sol quedar amb els amics
em feia de porter) que és de a Alcàntera
la seua colla d'amics. Ja el
coneixia gràcies a aquest
amic
del

10/1/2015. 2: 15". Al
despatx del trinquet Pelayo
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MEZ 14 (MEZQUITA)

- 47 anys
- Trinqueter de Vila Real
i Borriana (junt amb Dani
que quan el vaig entrevistar
encara no havien agafat
entre tots dos el trinquet).
Fill de trinqueter i figura de
l'escala i corda anys 80-902000
- De Vila- Real

Em coneixia i jo ja tenia
el seu telèfon. Ja havia anat
al trinquet de Vila Real a fer
classes i veure partides amb
grups d'estudiants

J 16 (JAN)

- 47 anys
- Jugador aficionat de
primera de llargues. Banca
habitual en la selecció
valenciana en competicions
internacionals
- De Murla (La Marina
Alta)

A través d'un contacte de
7/4/2015. 2: 35". A sa
la
Marina
professor casa a Murla
d'Educació Física i molt
vinculat a la pilota .Bola de
neu

JL 17 (JOSE LUÍS)

- 44 anys
A través del mateix
7/4/2015. 2: 20". A sa
- Jugador aficionat de contacte que em passà el casa de Gorga
Perxa i també de llargues.
telèfon de J16. Bola de neu
- De Gorga (El Comtat),
tot i que viu a Alcoi
(L'Alcoià)
Taula 14. Relació d'entrevistats

23 i 30/1/2015. 50" i 1h.
Al quartet on paguen les
travesses al trinquet de Vila
Real. (Haguérem de fer dues
entrevistes perquè hi havia
partida i ens quedàrem a
mitges en la primera)

GRUPS DE DISCUSSIÓ
NOM/PSEUDÒNIM
CONFERÈNCIA : “EL FUTUR
DE LA
PILOTA . NOUS
REPTES”
(CONSIDERAT COM A GRUP
DE DISCUSSIÓ)

CONFERÈNCIA:
“L'EXPERIÈNCIS DE JUGAR A
PILOTA”
(CONSIDERAT COM A GRUP
DE DISCUSSIÓ)

CONFERÈNCIA:
“REFERENTS HISTÒRICS DE
LA PILOTA VALENCIANA”
(JUSTIFICAT MÉS ENVANT
PERQUÈ NO É S UN G.D)
CONFERÈNCIA:
“LES
MODALITTATS DE LA PILOTA
VALENCIANA”
(JUSTIFICAT MÉS ENVANT
PERQUÈ NO ÉS UN G.D)

PERFIL/JUSTIFICACIÓ

ACCÉS

- Fredi (veure perfil més amunt)
- Víctor Agulló: sociòleg. Universitat de València. 35 –
40 anys
- Guillem Sanchis. Periodista. De València. 35-40 anys.
- Richard. Federació de pilota Valenciana. De
Massamagrell. 35-40 anys
- Rovell (veure perfil, en la taula anterior)
- El Genovés. Considerat el millor pilotaire de tots els
temps. En actiu durant els anys 70-80-90. De Genovés (La
Costera). 60 anys
- Fredi (veure perfil més amunt).
- El Genovés II. Fill del Genovés. Figura professional
d'escala i corda de Val Net. 30-35 anys. De Genovés. (La
Costera)
- Ricard. Professional del raspall. Castelló de la Ribera
(La Ribera Alta), 25-30 anys. (Amb posterioritat a la
conferència ha estat Fundador i coordinador de la revista
virtual pilotaveu)
- Víctor Iñúrria. Primer president de la Federació de
Pilota Valenciana. Arquitecte que ha fet carrers i trinquets
de pilota així com investigador i divulgador sobre tot allò
relacionat amb la pilota, no només a València si no per tot
arreu. De València

DATA. DURACIÓ I LLOC
REALITZACIÓ ENTREVISTA

30/1/2014.
Alfons
el
(Museu
València).

2:10" Sala
Magnànim.
d'Etnologia.

13/2/ 2014. 1:50".Sala
Alfons
el
Magnànim.
(Museu
d'Etnologia.
València)

20/2/ 2014. 1:45." Sala
Planta segona. (Museu
d'Etnologia. València)

- Manolo Conca. Professor d'educació Física a l'I.E.S
27/2/ 2014. 1:40." Sala
Joan Fuster de Sueca on ha estat un pioner introduint la Planta segona. (Museu
pilota en el currículum. Divulgador i ensenyant de la d'Etnologia. València)
pilota a través dels cursos del CEFIRE. Coautor del llibre
U.D de pilota valenciana. Gran coneixedor de totes les
modalitats. De la Llosa de Ranes (La Costera) però
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resident a Sueca (La Ribera Baixa). A mitjan intervenció
s'aturà la gravadora
- Daniel Martos. Professor de la Facultat de Magisteri
del departament de Didàctica de l'Expressió Musical,
Plàstica i Corporal de la Universitat de València. Té
articles i llibres publicats sobre pilota i ha dut a termini
investigacions sobre el tema. És un dels meus directors de
tesi. És d'Alcàsser (L'Horta Sud). La seua intervenció
malauradament no es va gravar
GRUP DISCUSSIÓ PILOTA I
DONA (G.D.D 15).

- Vi 15 (Vicen): 46 anys;
A través de Dani Martos,
6/2/2015. 1:30". A una
No 15 (Noèlia Puertes) :18 el meu director de tesi, que aula de la Facultat de
anys i Mo (Mònica) 15: 20 em passà els telèfons Magisteri.
Campus
de
anys. De Beniparrell les d'algunes d'elles
Tarongers. València
dues
primeres
i
Massamagrell la darrera.
(L'Horta Sud i Nord)
- Totes tres jugadores de
pilota sobretot de raspall en
l'actualitat
Taula 15. Relació de grups de discussió

Aclariments:
* L'edat correspon a la data de realització de l'entrevista.
* Les entrevistes fetes a bars no donaren cap problema d'audició després. Normalment hi havia
silenci.
*Amb R1 (Rovell) no es gravà l'entrevista per una errada tècnica i, tot d'una, ens apuntàrem tot
allò que ens recordàvem que ens havia dit. Amb Vicent Malonda es gravà només la meitat
aproximadament.
* Els temps de duració de l'entrevista són aproximats perquè també hem comptat l'abans i el
després de la gravació.
* Quan en l'accés posa bola de neu és perquè els entrevistats que ens passaren el telèfon ens
recomanàrem que contactàrem amb ells. Sovint ens passàvem més telèfons d'informants potencials
i, probablement, també claus però havíem de triar. En els casos de Jan i Jose Luís, però, no vam
entrevistar a qui ens passà els telèfons.
* Hem cregut adient posar les comarques de pertinència de tots els subjectes estudiats perquè així
ens podem fer idea de com respira la pilota en aquestes àrees. Açò ve donat per la importància
comarcal que encara té la pilota.
* Les conferències estan enquadrades dins cicle de conferències que organitzà el "Museu
Valencià d'Etnologia" durant l'exposició de pilota “Faixa roja Faixa Blava. La pilota valenciana”.
Els que ixen són els ponents però a més també intervingué gent del públic.
El que cal destacar és que en aquestes conferències es contemplen rols que no havíem entrevistats
com representants de la Federació de Pilota Valenciana, del periodisme, de la Universitat i de la
docència en ESO i Batxillerat, així com també comarques que no havíem estudiat.
A fi de trobar les estructures significatives que es manifesten en públic i partint dels rols del
mostreig, els hem desglossats en la següent assignació de rols:373
• Pilotaire professional en l'empresa Val Net amb tota una estructura esportiva: fisioterapeuta i
preparador físic.
• Pilotaire amb aspiracions de ser professional, que cobra per partida i o bé està en el
CESPIVA, o bé va per lliure.
• Pilotaire de raspall sense nòmina que cobra per partida.
• Pilotaire aficionat de qualsevol modalitat que competeix en un campionat federatiu.
373 La majoria d'aquests rols han estat analitzats, o a través de les entrevistes, o dels grups de discussió, de les trobades
casuals (dins de l'observació participant), o de la informació en premsa o amb dades externes en menor mesura.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pilotaire que participa en competicions internacionals.
Aficionat al trinquet que es juga diners.
Aficionat al trinquet que no es juga diners.
Aficionat que només va al trinquet quan és un gran esdeveniment.
Aficionat pare o familiar d'un pilotaire.
Trinqueter d'un trinquet privat.
Trinqueter d'un trinquet municipal.
Empresari que inverteix en pilota.
Gerent de l'empresa Val Net que paga a tots els jugadors professionals.
Tècnic de la Federació que gestiona competicions amateurs.
Professor d'Educació Física que dóna la pilota com un contingut curricular en l'ESO.

A continuació, en la següent figura (núm. 7) es mostra en vermell la procedència comarcal dels
entrevistats, la qual cosa dóna idea de com hem viatjat pel territori per realitzar les entrevistes.
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Figura 7. Desplaçaments pel territori
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2.4.1. Segmentació de la mostra
Tot i que inicialment es tracta d'una mostra que presenta l'homogeneïtat marcada per la definició,
membre del micromón de la pilota valenciana s'ha segmentat, com hem vist, pels rols ja descrits en
la població d'objecte però també per comarques que, alhora, marquen les modalitats on
tradicionalment i històrica prevalen unes per damunt d'altres.
Quant a la "variable comarca-modalitat", hem de precisar que el mapa comarcal té un ús marginal
a l'organització de l'administració valenciana,374 que empra l'organització provincial. Malgrat això
en el nostre objecte d'estudi, les comarques tenen encara una vigència real, cosa que demostra la
força que el substrat tradicional i històric té encara en aquesta pràctica, tot i que no s'empra en cap
organisme oficial autonòmic.
Som conscients que ens hem deixat les comarques castellanoparlants d'origen. 375 D'altres amb
tradició com: el Camp del Túria, L'Alacantí, les Valls del Vinalopó, la Ribera Baixa, La Marina
Baixa d'on no tenim cap subjecte entrevistat o que haja participat en un grup de discussió tampoc
estan representades així com tampoc la resta de comarques de Castelló (llevat de la Plana Baixa).
D'altra banda han hagut comarques de les quals tenim més representació com La Plana Baixa, El
Camp de Morvedre, L'Horta Nord o la ciutat de València.
Tot i així, si considerem la situació actual, tant professional com aficionada, a hores d'ara, el
nombre de trinquets en actiu és molt menor i queda concentrat en poques comarques, de forma que
a moltes d'elles la pràctica de la pilota és inexistent o testimonial, i això fa que els militants o
aficionats hagen de desplaçar-se de vegades molts quilòmetres si volen veure una partida. A causa
d'aquesta situació, per exemple, nosaltres hem tingut informants claus que tot i que viuen a
València, a Morvedre, o la Safor es desplacen als trinquets o carrers de la Ribera Baixa, La Marina
Baixa, el Camp del Túria o la Canal de Navarrés per la qual cosa considerem que tenim informació
de primera mà d'aquestes àrees.
Els entrevistats, de fet, s'han tractat com a fonts d'informació general. Es parteix que "parlen" en
nom d'altres i que proporcionen informació que transcendeix les seues vides individuals. Són, per
tant, portaveus i això implica un punt de vista sobre comarques o pobles que no són les de
pertinència. A més, també poden actuar com a informadors de qüestions generals que no
necessàriament són exclusives del seu grup de referència. Amb aquesta variable hem cobert també
les principals modalitats: el joc per dalt, el raspall o les modalitats de ratlles: llargues, perxa i palma.
A més a més, cal remarcar que el lloc de pertinència (en el nostre cas si són de València capital o
d'un poble gran o petit per exemple) i, fins i tot, la comarca té molta importància pel que fa als estils
de vida, valors i imatges d'ells mateixos. La recerca, per tant, ha corroborat la necessitat d'arreplegar
les diferents modalitats, gairebé segregades per comarques, per tal com ajuden a conformar marques
d'identitat diferenciades, o agrupacions de "parles" matisades que ens aporten una geografia del
significat força interessant, en tant la persistència de la tradició, la llengua i els costums.
Pel fet que la presència d'homes és aclaparadora vam fer el grup de discussió de dones, així hem
pogut contemplar la variable gènere tot i que ens hagués agradat seleccionar a la dona com el rol
que, tradicionalment, llevat d'excepcions, ha tingut en la pilota: que és el de familiar o dona d'algun
membre d'aquest micromón.
Quant a les característiques sociodemogràfiques a priori, el que sí que vam contemplar va ser
l'edat. Hi ha representació des dels 18 fins el 81 anys. L'altre factor sociodemogràfic com l'estrat
laboral intervé com a indicador per l'hàbitus de classe, atès que tradicionalment ha estat una
pràctica articuladora d'una cultura subalterna. 376 Hem recollit una mostra representativa on hi ha:
funcionaris, empresaris, autònoms, assalariats, jubilats i estudiants. Cal destacar que el nombre de
jubilats, tal i com apareix reflectit en la mostra, és molt alt en aquest fenomen.
374 Català, 2012, p. 747.
375 En aquestes comarques com els Serrans o l'Alt Millars preval la modalitat de frontó sobretot, però en d'altres com la
Canal de Navarrés la modalitat reina és el raspall i finalment hi ha el poble de Godelleta de la Foia de Bunyol que és un
poble emblemàtic dins de la galotxa.
376 Veure capítol 1.2. " Cultura. Què estudiem" i 1.2.1. "De cultura hegemònica a cultura subalterna", p. 48-51.
113

DESAFIAMENT DE LA MODERNITAT. CAS DE LA PILOTA AL PAÍS VALENCIÀ

La darrera variable ha estat "la formació acadèmica o intel·lectual" (el nivell d'estudis, que sovint
determina el nivell sociocultural) relacionada també amb l'hàbitus. Hi ha una mostra molt
heterogènia en què hi ha des dels que no tenen estudis fins els que tenen estudis superiors. És
important remarcar aquesta variable a l'hora d'establir expectatives sociolaborals, per exemple.
Ací cal dir que la majoria de jugadors professionals ara tenen estudis o estant estudiant, 377 cosa
que fa dècades no passava i això d'alguna manera marca una discontinuïtat quan al nivell
sociocultural tradicional. Ultra això, altre indicador dins d'aquestes variables seria el fet de viatjar,
en què també hi ha una àmplia representació, perquè hi ha dels que no han viatjat gens fins els que
viatgen sovint tots els anys. Finalment la politització també ha estat un indicador important i ací
n'han tingut des dels que es posicionen amb partits valencianistes d'esquerra fins els que no tenen
cap interès en la política o han mantingut una neutralitat, així com també i en un àmbit més
identitari els que se senten espanyols i valencians, els que se senten valencians en primer lloc i
després espanyols, els que s'identifiquen primer amb el seu poble i després amb l'Estat i els que se
senten valencians solament. En consonància amb aquest darrer indicador i per acabar és important
assenyalar el fet de fer esment a Comunitat Valenciana o a País Valencià.
En la següent taula es compilen les variables considerades en la segmentació de la mostra:
VARIABLES
Comarca-modalitat
lloc de pertinència

o

Joc per dalt: galotxa i
Morvedre, l'Horta, la Plana Baixa, la Ribera Alta, la
escala i corda
Ribera Baixa, la Marina Alta
Raspall

La Ribera Alta, la Safor, la Marina Alta, la Costera, la
Vall d'Albaida

Joc amb ratlles: llargues,
La Marina Alta, la Marina Baixa, el Comtat, l'Alcoià,
perxa i palma
l'Alacantí
Poble menut
Gènere
Característiques
sociodemogràfiques:

Ciutat o poble gran
Masculí, femení

Edat

Menuts, joves, majors, molt majors

Estrat laboral

Funcionaris, assalariats, jubilats, autònoms, empresaris

Formació acadèmica o intel·lectual

Estudis primaris, secundaris, superiors, el fet de viatjar,
politització
Taula 16. Variables segmentació de la mostra

2.5. L'anàlisi del discurs
Per què?
"La producció discursiva no deixa de ser una producció de racionalitat per convertir la vida social en una realitat
comprensible i coherent". 378

Les nostres dades han estat les transcripcions tant de les entrevistes com dels grups de discussió,
les conferències i l'observació participant així com els documents de premsa i bibliogràfics.
Per a Tójar,379 l'anàlisi de dades qualitativa consisteix en ordenar i organitzar la informació
disponible, a més d'orientar la recerca elaborant patrons, categories i unitats d'anàlisi tot i
interpretant i descrivint els patrons trobats.
Quant al debat sobre l'ús dels programes informàtics específics vam decidir deixar-los al marge
377 Com són els casos de Ricard, Dani i Genovés II que formen part de la mostra, o del mateix Fredi.
378 Abril, 1994, p. 442.
379 Tójar, 2006, p. 285.
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assessorats pels nostres directors de tesi. No era la nostra intenció quantificar les dades qualitatives
per això no els hem emprat. Tampoc hem volgut que un ordenador substituïra la nostra feina perquè
els programes informàtics, entre altres coses, no poden tractar amb la semàntica.
La guia de l'entrevista i la del grup de discussió de dones configura "l'estructura temàtica del
discurs".380
A grans trets podríem establir tres parts importants, almenys pel que fa a les entrevistes, en el
discurs:
1.

Biografia i dades personals

2.

Relació amb el fenomen estudiat

3.

Relació institucional de la pràctica
Taula 17. Parts del discurs

Dins d'aquesta estructura les preguntes que ens fèiem eren:
• Com es defineixen les persones a elles mateixes i als altres, així com als respectius escenaris
i activitats.
• Com es desenvolupen i canvien les definicions i perspectives de la gent.
• Quin és l'ajust entre les diferents perspectives de distintes persones.
• Quin és l'ajust entre les perspectives de la gent i les activitats.
• Com tracten les persones amb les discrepàncies entre perspectives i activitats.
Tant en l'observació participant com en les entrevistes hem intentat transmetre una sensació que
s'està allà o que s'està en la pell de la persona proporcionant una descripció íntima de la vida social.
L'anàlisi de dades ha estat un procés dinàmic i creatiu. Al llarg d'aquest hem obtingut una
comprensió més profunda del que estudiàvem alhora que continuàvem refinant les interpretacions,
cosa que es traduïa en: afegir i modificar el guió de preguntes de l'entrevista semi estructurada així
com en parar atenció a altres aspectes que se'ns escapàvem de l'observació participant. 381 D'altra
banda l'experiència directa en els escenaris, sobretot en els trinquets, amb els informants i amb els
documents anaven donant sentit al fenomen partint de les dades obtingudes. Les dades descriptives
recollides (en referència a l'observació participant) s'han orientat cap al desenvolupament d'una
comprensió en profunditat de l'escenari, persones i procés social que estudiem. (Ens interessava
menys, per tant, el desenvolupament de conceptes i teories.)
D'acord amb García,382 la importància del llenguatge humà com a conducta social és un dels
aspectes fonamentals que qualsevol anàlisi del discurs ha de tenir en compte. El llenguatge és la
conducta més embolicadora de quantes realitza l'ésser humà atès que embolica o implica la resta
d'estructures no lingüístiques. Hem de tenir en compte que els parlants o agents sociosemiòtics (els
entrevistats) a més de respondre les preguntes que se'ls fan repeteixen relats estereotipats i apresos
en els que res impedeix que introduïsquen notables variacions i, sobretot, manegen estratègicament
les seues paraules.383
Així doncs, el discurs etnogràfic parteix d'una trobada molt especial en el sentit que el local es
converteix en productor d'informació. S'ajuda de la memòria i l'experiència personal i amolla
indiscriminadament relats de desigual textura. Es tracta de situacions negociades, transaccions
sobre allò implícit i explícit, sobre el que té rellevància i el que no. La capacitat de discriminar allò
important (a través del nivell autònom de Jociles 384) la tenim nosaltres. Per això l'autoria etnogràfica
és asimètrica.385
Narrar és una activitat complexa en una gran varietat de formes, com hem vist, a través de
l'observació o el discurs de les entrevistes o els grups de discussió o la premsa i els llibres.
380 Veure model entrevista semi estructurada als annexos, p. 287 i model del grup de discussió, p. 289.
381 Veure: model entrevista semi estructurada als annexos, p. 287.
382 García, 2000, p. 76.
383 Ibid., p. 77.
384 Jociles 2005. Aquest nivell s'explica més endavant.
385 García, 2000, p. 80.
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Nosaltres, però, no ens hem limitat a formes estàtiques sinó que hem vist com les persones es
comporten i actuen. (El que fan i el que diuen que fan). Els discursos que ens han ofert els actors en
la investigació van des d'explicatius (regles, vida...), a fórmules... ("Cap trinquet sense utilitzar-se",
que deien Jan o Rovell per exemple).
Si no distingírem entre discurs explícit (associat a la dimensió referencial) i implícit (associat a la
dimensió expressiva) no tindria sentit fer anàlisi del discurs, bastaria amb reproduir les paraules i
convidar a entendre-les literalment. L'anàlisi es fa perquè cal entendre les estratègies discursives. 386
Així doncs, com diu Garcia: "parlar és una conducta condicionada pels interlocutors, negociada
implícitament en el seu desenvolupament i exposada al perill de no ser entesa fora de la situació
comunicativa. És el resultat d'un conjunt d'estratègies que no només afecten als aspectes formals del
discurs sinó també els seus continguts." 387
En conclusió l'objecte de l'anàlisi del discurs388 és "trobar el sentit a allò social" i seguint a Abril,
el sentit no és una dada o objecte sinó una construcció social comunicativa o dialògica, és, per tant,
el procés mateix en què la relació intersubjectiva s'objectivitza i expressa.389 Per això en el nostre
anàlisi hem hagut d'atendre als processos d'intersubjectivitat i als d'intertextualitat a fi d'aconseguir
la veritat narrativa.

2.5.1. Com?
Primer de tot, hem de dir que ens hem basat en la proposta de l'anàlisi del discurs que fa Jociles a
partir d'Ibàñez. Pel que fa a la tècnica de l'anàlisi del discurs, per a Jociles 390 els discursos poden ser
objecte de múltiples usos ja que les dimensions des de les quals poden ser observats són múltiples.
Un discurs (com hem vist abans) sempre fa referència a una determinada realitat (dimensió
referencial) però també expressa una subjectivitat, una praxis protohistòrica de la que és producte
(dimensió expressiva), així com pot produir els propis fets que enuncia o predisposicions per actuar
d'acord amb allò enunciat (dimensió pragmàtica).
Els elements del discurs es configuren d'acord amb les tècniques d'anàlisi, amb les eines
conceptuals que serveixen per identificar-les i distingir-les, però altra cosa important i que no pot
ser substituïda és la perspectiva o intuïció de l'investigador. 391 Així, per a Jociles,392 en l'anàlisi del
discurs hi ha la dimensió expressiva, la dimensió pragmàtica i la referencial.
1) En la dimensió expressiva allò fonamental per l'investigador és relacionar les propietats del
discurs amb l'ethos sociocultural dels subjectes que l'enuncien.
2) En la dimensió pragmàtica l'èmfasi recau en captar els efectes que el discurs ocasiona en els
receptors. Aleshores, no pot oblidar vincular les propietats del mateix amb l'ethos sociocultural dels
subjectes o dels grups als quals es dirigeix.
3) Finalment, la dimensió referencial s'ocupa d'informar-se dels fets i esdeveniments que
s'enuncien.
Nosaltres, en el nostre anàlisi, ens hem ocupat de la dimensió expressiva i la referencial
preferentment. Centrar-se en la dimensió referencial és alguna cosa a la que, de vegades, s'està
obligat quan les descripcions objectives que se cerquen no poden ser observades d'una altra manera
que a través del que es parla sobre elles: el passat o comportament menys públics: els gestos,
l'estètica.
386 Ibid., p. 81.
387 Ibid., p. 85.
388 Estratègies d'investigació que habitualment s'anomenen "conversionalisme", "etnometodologia", "cognitivisme", o
"anàlisi del discurs" representen expressions d'investigació semiòtica. Cal dir que la semiòtica, segons Greimas i
Courtés (1982)- En Abril, 1994. p. 427-429- és una disciplina que permet les operacions de paràfrasi o transcodificació,
o allò que fonaments l'activitat humans en tant intencional. Es tracta d'una pràctica metodològica orientada a la
indagació del sentit.
389 Abril, 1994, p. 429-30.
390 Jociles, 1999, p. 18.
391 Jociles, 2005, p.1.
392 Ibid., p. 2.
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No es pot passar per alt, però, que els discursos han estat interpretats per persones que ocupen
determinades posicions socials i que s'han produït en uns contextos interaccionals i estructurals
específics. Tot això influeix, no sols en la perspectiva des de la qual parlen, sinó també en el tipus
d'informació que poden donar, atès que aquelles posicions condicionen el que aconsegueixen saber i
de quina forma, de la mateixa manera que els contextos tenen incidència amb el que es diu i el que
no es diu.
La dimensió expressiva va en la línia de l'anàlisi semiòtic, ja que els fenòmens s'assimilen com si
foren textos, és a dir, com a fenòmens lingüístics, mentre que en la dimensió referencial el que se
sotmet a anàlisi són els fenòmens esmentats pel discurs, i no el discurs en ell mateix.
Per a Jociles393 Ibàñez estableix una anàlisi del discurs en tres nivells: nuclear, autònom i
sinònim.
• El primer nivell és el nuclear que consisteix en la captació dels elements nuclears i de les
estructures del material discursiu (es tracta de les propietats internes del discurs). Es relaciona amb
la parla de l'entrevistat.
Nosaltres l'hem correspost amb trobar les unitats de significació rellevants i coherents. Es
tractava de trobar les estructures de versemblança que feien parèixer el discurs com a vertader.
També en la transcripció hem omès parts que consideràvem irrellevants atenent així a un criteri de
selecció de la informació. Segons Jociles,394 Ibàñez en aquest nivell estableix quatre formes de
versemblança: la referencial, la lògica, la poètica i la tòpica:
1) Quant a la versemblança referencial, com diu Jociles,395 es tracta de l'àmbit de les relacions del
discurs amb el món. El discurs ordena, dóna coherència i estructura les coses del món, coses que
constitueixen els models conceptuals del subjecte. Això és en les cosmovisions, percepcions i
valoracions sobre el fenomen estudiat, que nosaltres hem posat en evidència en forma de metàfores
sobretot, així com també amb oposicions binàries de caràcter paradigmàtic (poble/ciutat,
centre/perifèria, tradició/modernitat, mateixitat/alteritat, valors humanistes/ valors instrumentals,
dependència poder institucional/ independència poder institucional, lloc/no lloc, allò local/allò
global, anacronisme/sincretisme, etc.)
La captació dels models conceptuals a través de metàfores, com hem dit, segons Jociles 396 és una
tècnica interpretativa dinàmica i rica tot i que hi ha autors que advoquen per la conveniència de
substituir les metàfores per estructures permanents i indispensables de la comprensió humana.
Jociles, però, s'ajuda amb Tarbet397 per distingir entre "metàfores estructurals i metàfores
il·lustratives".
Les metàfores estructurals són implícites i sovint inconscients en el discurs, són les metàfores
mitjançant les quals vivim i pot semblar absurd la seua anàlisi perquè es tracta de la mateixa
estructura del discurs. En el nostre cas totes han estat compreses i acceptades dins del discurs ja que
l'experiència física i cultural de les persones entrevistades s'enclavava en la nostra sovint. És a dir,
compartíem models culturals. Per exemple, una metàfora estructural de la gent aliena a la pilota, i
també d'una part dels que poden conformar el micromón o hàbitat de significat d'aquest fenomen,
és que la pilota dins del trinquet amb el món de les travesses pel mig és un vici i una activitat
fraudulenta, mentre que des de dins la pilota no es veu com cap frau ni cap vici.
Les metàfores il·lustratives, en canvi, són explícites i s'empren per aclarir idees i punts de vista,
segons casos pertanyen també a la versemblança poètica.
Per a Marcus,398 la recerca de la metàfora en el llenguatge del discurs és una forma clara de traçar
i correlacionar associacions dins del paisatge social i de la forma de pensar. Processos de recordar
propicien aquests tipus de narratives, arguments i al·legories.399
393 Ibid., p. 4.
394 Jociles, 2005, p. 5.
395 Ibid.
396 Ibid., p. 6.
397 Tarbet, 1968. En Jonciles 2005.
398 Marcus , 1998, p. 92-3.
399 Ibid., p. 94.
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2) Pel que fa a la versemblança lògica, en canvi, Ibàñez400 diu que és l'art de persuadir, o siga,
encadenar els significats ocultant l'encadenament, operant mitjançant el raonament i l'argumentació
en el pla ideològic del discurs. Si en la versemblança referencial l'efecte pràctic era estructurar un
àmbit concret de la realitat, en la versemblança lògica l'efecte és amputar la facultat de raonar
encadenant-ho a la lògica del discurs.
També hi ha altres tipus de versemblança lògica que no s'encadenen a través del raonament sinó a
través de la promesa, com ens hem trobat nosaltres, atès que lligaven el comportament futur a
decisions del passat, o a través de la possibilitat que fa dependre una decisió present del que es
pense que és més probable en el futur. En la nostra anàlisi i per aclarir la versemblança lògica hem
emprat arguments de confrontació, de reciprocitat, de comparació i basats en relacions de
contigüitat.
3) Per altra banda, la versemblança poètica consisteix en estudiar les figures literàries a les que
pertanyen les metàfores il·lustratives, que hem esmentat anteriorment. És l'art de commoure en la
posició mito poiètica del discurs i també cerquen, igual que en la versemblança lògica, l'adhesió a
una idea però no a través del raonament sinó de la capacitat d'emocionar-se. Ací nosaltres hem
tingut metonímies, metàfores il·lustratives, etc. És a dir, no són sinó alteracions del codi que
afegeixen connotacions significatives als vocables o expressions originals i per tant modifiquen el
significat.
4) Per acabar, la versemblança tòpica apel·la a llocs comuns, a valors acceptats i a configuracions
simbòliques amb un fort lligam. Podríem dir que en tots els subjectes o actors de la nostra
investigació açò es compartia a través de "l'amor o estima per la pilota", "la bonhomia i honradesa
estructural", etc. Això tenia valor en ella mateixa i no calia un discurs per explicar-ho.
Però, aquestes configuracions simbòliques a les quals al·ludíem poden canviar, com ens ha passat
a nosaltres, en tant que allò efectiu siga apel·lar a la tradició, al que sempre ha estat i, potser, a hores
d'ara ja no està tan clar, ja que l'honradesa estructural, esmentada abans, de les noves generacions ja
va fent subtils modificacions atès que la percepció que se'n té d'aquesta ha canviat o està sent
substituïda per un altre "esquema cultural".401
Aquesta versemblança no només té valor en ella mateixa ja que els tòpics, valors i símbols tot i
que no necessiten un discurs donen suport als arguments persuasius de la versemblança lògica i als
arguments commovedors de la versemblança poètica. En l'anàlisi, per tant, no només hem trobat els
tòpics pel discurs sinó com s'han vinculat amb aquests les altres formes de versemblança.
• El segon nivell és l'autònom i consisteix en descompondre el material discursiu en diferents
discursos o textos que es puguen relacionar, en el nostre cas, amb l'ethos de classe, o subcultura
fonamentalment. Per a nosaltres es tracta de la relació de les propietats internes del discurs amb les
propietats de qui ho enuncia. Es relaciona, per tant, amb la nostra parla com a investigadors.
Nosaltres, en aquesta fase, a les unitats de significat discursives els hem posat un codi, per la qual
cosa el que hem fet és arrabassar els resultats de l'anàlisi nuclear i agrupar-los sota un mateix codi.
De manera que així teníem elements semblants en un mateix grup.
Es tracta, com diuen Mathew B. Miles i A. Michael Huberman, 402 de codificar l'entrevista,
cerquem pautes, les resumim a una graella i desenvolupem una línia argumental la qual està
arrelada en les dades i pot estar basada en aquestes dades. Amb les dades arreplegades (de les
transcripcions) passàrem a la codificació del tema d'estudi. Durant aquesta fase, sovint, vam haver
400 Ibàñez, 1979. En Jociles, 2005, p. 9.
401 El concepte "esquema cultural" s'empra en l'antropologia cognitiva per referir-se a estructures de coneixement
compartides que inclouen els trets distintius que defineixen prototipicament una situació, un esdeveniment, un objecte o
qualsevol fenomen social. (D'Andrade 1996. En García 2000: 85).
Els esquemes, segons García (2000: 85) es diferencien dels conceptes en què són estructures flexibles i, per tant,
capaços d'integrar les experiències particulars dels subjectes socials. La seua aplicació al discurs és doble. Per una
banda el que conten o contingut que sol ser prototípic (versemblança tòpica) i per una altra hi ha els continguts parcials
sobre els que operen les estructures i els donen suport (versemblança poètica i lògica ajudades per la versemblança
tòpica). Els esquemes són, bàsicament, estructures cognitives i els coneixements no són creences per molt que els
antropòlegs ho obliden.
402 Miles i Huberman, 1994. En Olsen, 2004, p. 8.
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de llegir repetidament les dades, així com seguir la pista de temes, intuïcions, idees, interpretacions
i recerca de temes emergents (o categories que anaven sorgint).
Cal tenir en compte que en aquesta fase seguíem el mateix guió de preguntes a tots els
informants, (tot i que de vegades, ens eixíem del guió) per tant, la coincidència de temes emergents
no era cap novetat. A més a més, a mesura que identificàvem temes diferents cercàvem les
versemblances que pogueren existir entre ells.
Segons Taylor i Bogdan403 "la codificació és una manera sistemàtica de desenvolupar i refinar la
interpretació de les dades." El procés inclou la reunió i anàlisi de totes les dades que es refereixen a
temes, idees, conceptes, interpretacions i proposicions. Durant aquesta fase d'anàlisi el que
inicialment foren idees o intuïcions es refinen, descarten o es desenvolupen i defineixen i
redefineixen per complet.
En posar per escrit els nostres codis hem intentat ser d'allò més específics. El codi va consistir en
una paraula o frase en la majoria dels casos, la qual configurava el conjunt o calaix on anaven totes
les unitats de significació relacionades. Les unitats de significació o dades pertanyents a cada codi
es marcaven en la transcripció i després, en un document a banda, reuníem aquests codis
pertanyents a cada entrevistat per separat. Un cop fet això repassàvem les dades que ens havien
sobrat, i les reagrupàvem refinant així l'anàlisi. D'aquesta manera, com diu Jociles,404 hem
desmembrat el material triat en el nivell anterior, l'hem descompost en parts homogènies en elles
mateixes i heterogènies respecte a les altres.
Aquest esquarterament l'hem fet seguint els criteris que es relacionaven amb els objectius de la
investigació i això ha estat segons "criteris externs al discurs", com les oposicions binàries de
caràcter paradigmàtic (esmentades en la versemblança referencial del nivell nuclear) que mantenien
els subjectes sobre un determinat tema i que, de vegades, no s'oposaven sinó que es combinaven
amb funcions sinèrgiques. Així mateix, també segons altres codis preestablerts que s'emmarquen
dins de conceptualitzacions sociològiques com: els processos d'identificació, la despossessió,
l'ancoratge culturoterritorial, la dimensió malencònica, la hibridació, l'aculturació o la política de
conservació, entre altres. Tójar405, per exemple, no rebutja que en determinades situacions es creen
esquemes prefixats de codificació fruit de l'experiència o postulats teòrics assimilats, en què el
coneixement prové d'un procediment deductiu.
A banda d'aquests criteris externs, també hem seguit "criteris interns del discurs": això és segons
les metàfores que emanaven, així com altres temes que ens pareixien suggeridors i interessants pel
tema que estudiàvem i que hem anat afegint (cosa que es veurà en la fase d'interpretació de resultats
més endavant). El coneixement creat ací provenia d'un procediment inductiu.
D'acord amb Jociles406, després d'identificar els elements discursius amb aquests codis externs i
interns hem tractat de veure si en cadascuna d'aquests peces discursives cabia trobar estratègies
semblants d'aconseguir versemblança, és a dir d'aconseguir els efectes de la veritat. En definitiva,
hem tipologitzat els diferents discursos per veure què hi ha darrere d'ells, quines cosmovisions,
experiències, interessos i motivacions estan en la base de cadascuna de les formulacions. 407 (Als
annexos hem posat alguns exemples de com hem fet aquesta anàlisi en aquests dos primer nivells. p.
290)
• Finalment, el tercer nivell és el sintètic a través del qual s'unifiquen els dos nivells anteriors en
què s'havia disseccionat el material discursiu. Es tracta d'interpretar la relació dialèctica entre els
discursos, com es constitueixen mútuament entre sí, així com la relació d'aquests amb el context
sociocultural del qual formen part. En aquest nivell d'anàlisi hem recuperat la unitat o totalitat de
l'univers discursiu.408
Les microsituacions conversacionals que hem tingut i que hem observat, ara es juxtaposen a un
403 Taylor i Bodgan, 1986, p. 167.
404 Jociles, 2005, p. 15.
405 Tójar, 2006, p. 290.
406 Jociles, 2005, p. 15-6.
407 Ibid.
408 Ibid., p. 16.
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nivell macrosocial, de forma que són vistes com a moments d'un procés social global del que
formen part. És en aquest procés social global on pensem que podem trobar les claus per
comprendre el què ocorre en les microsituacions contemplades. Perquè el nostre anàlisi de la realitat
no siga parcial, hem procedit, com diu Marcus, a través de nivells d'anàlisi comprensius. (Si en el
passat amb el funcionalisme, aquestes es feien a partir de la juxtaposició d'estructures socials, ara
l'estratègia passa per juxtaposar anàlisis estructuralistes, històriques i l'hermenèutica com una
manera diferent d'estudiar l'objecte a investigar.)409
La correspondència que hem fet ací, llavors, ha estat agrupar els codis en etiquetes o categories
principals i en categories adjectives dins d'aquestes. Amb la separació de codis per entrevistat
comparàvem i relacionàvem les dades i ajustàvem els posteriors agrupaments en categories. La
nostra tasca ací ha estat dur a terme la relativització dels descobriments, és a dir, comprendre les
dades en el context que foren recollides, per la qual cosa elaboràvem tipologies, categories,
etiquetes o esquemes de classificació que ens eren útils per identificar els temes que tenien
rellevància.
El desenvolupament de categories ha estat un procés intuïtiu i inductiu que consistia en cercar
paraules i frases del propi vocabulari dels informants que captaren el sentit del que ells deien o
deien que feien. En trobar una dada ja codificada la comparàvem amb altres enunciats i accions
també codificades i així veiem si n'hi havia una categoria que les unificara. D'aquesta forma
arribàvem a tenir perspectives dels tipus de codis que s'ajustaven a cada categoria. El nombre de
categories principals i adjectives adoptades ha depès de la quantitat de codis recollit, així com de la
complexitat del nostre esquema analític.
A més, també podem considerar la relació amb altres discursos, com per exemple el de la llengua
o el de la identitat en el nostre cas. Així hem recollit els aspectes dinàmics de la vida social, la idea
de què la seua estructura i el seu contingut es constitueix en les interrelacions dialèctiques amb
altres discursos, la idea que no es conforma d'una manera autònoma i aïllada sinó tenint en compte
allò enunciat per altres discursos als quals, des del nostre punt de vista s'alinea.
Amb l'afany de sintetitzar els nivells d'anàlisi de Jociles410 es mostra la següent taula:
NIVELLS D'ANÀLISI
1. Nuclear

1) V. Referencial: Cosmovisions.

Metàfora estructural: implícita.
Metàfora il·lustrativa: explicita (poesia).

2) V. Lògica: no hi ha raonament. Exemples: arguments de confrontació, reciprocitat,
comparació o relacions de contigüitat.
3) V. Poètica: art de commoure o emocionar. Exemples: ús de figures literàries com les
metàfores il·lustratives, metonímies, etc.
4) V. Tòpica: configuracions simbòliques acceptades.
2. Autònom

CODIFICACIÓ I REFINAMENT

Criteris externs: Exemples: hibridació, processos
d'identificació, etc.
Criteris interns: els que emanen del discurs

3. Sintètic

Contextualització sociocultural

Categories principals

Categories adjectives
Taula 18. Nivells d'anàlisi del discurs

A tall d'aclarir aquests tipus d'anàlisi als annexos hem adjuntat un exemple del refinament de
categories que nosaltres hem fet pertanyent al nivell sintètic (veure annexos, p. 291).

409 Marcus, 1998, p. 37-8.
410 Jociles, 2005, p. 22-3.
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2.6. Coherència
Per a Brewer,411 "la legitimació" dels criteris d'avaluació en etnografia depèn del mètode emprat i
això divideix els autors. Els postmoderns menys radicals accepten que algun criteri s'ha de seguir,
sinó la informació no pot considerar-se com a vertadera i aquesta és també la nostra postura.
Altrament, tots podríem ser etnògrafs o no distingiríem entre etnografia bona i dolenta. 412
Hammersley413 defuig la distinció positivista entre validesa interna i externa perquè si X és la causa
d'Y en un context particular i també ho ha de fer en contexts similars, això mateix esdevé una
reproducció.
Per això, per a Hammersley,414 la validesa comprèn tres processos més enllà de la mera precisió:
1. La plausibilitat: si cap reclam de veracitat és probable que siga cert tenint en compte el
coneixement que hem donat.
2. La credibilitat: si cap reclam de veracitat és probable que siga precís tenint en compte la
natura del fenomen, les circumstàncies de la recerca i les característiques de l'investigador.
Coincideix amb la fiabilitat.415
3. Les comprovacions de les evidències: quan el reclam de validesa no és immediatament
creïble o plausible l'evidència per comprovar-ho necessitarà ser comprovada per la
plausibilitat i credibilitat.
Per al mateix autor aquesta és una base feble per l'avaluació de la informació etnogràfica
comparat amb la idea que podem valorar reclams directament per la seua correspondència amb la
realitat, però aquesta feblesa deu ser acceptada perquè la condició postmoderna fa impossible
preveure cap correspondència directa.416
En consonància amb Hammesley, Howard S. Becker 417 aporta que la valoració de la informació
etnogràfica no és la validesa tota sola sinó que va junt amb la rellevància, la qual consisteix en
recollir molts tipus d'evidències abans de concloure que alguna cosa és vertadera. Per això mateix
en el nostre estudi hem fet nombroses observacions en diferents temps i llocs: trinquets i carrers al
llarg del temps que ha durat la investigació. D'acord amb els criteris de Hammersley podem dir que
en el nostre estudi sí que es compleixen les seues premisses. Pel que fa al nostre paper, el fet de
romandre temps en els llocs/escenaris (trinquets i carrers), així com la triangulació de les diferents
tècniques metodològiques, pensem que garanteix la validesa de l'evidència del treball de camp.
En el nostre cas, per tal de fugir de la nomenclatura del mètode científic hipotètic deductiu, hem
anomenat la validesa com a coherència interna i la fiabilitat com a coherència externa. (La primera
coincideix amb la plausibilitat i la segona amb la credibilitat de Hammersley).
En el nostre estudi la coherència interna depèn de la narració del procés. Altre cop ens valem de
la descripció densa que, segons Clive Seale, 418 ací és apropiada si dóna prou detalls sobre el context
dels esdeveniments, així el lector pot experimentar que seria estar allà i pot conduir el seu propi
pensament experimental a la recerca de transferir les lliçons apreses del lloc relatat a través del text.
Aquesta descripció densa de la realitat que dota de realisme al text l'hem fet a través d'extenses cites
que clarifiquen els conceptes. A fi de comprovar l'honestedat de les respostes en les entrevistes o
411 Brewer, 2000, p. 47.
412 Ibid.
413 Hammersley 1990. En Brewer, 2000.
414 Hammersley 1990: 61-106. En Brewer, 2000, p. 49.
415 Es refereix fins on les eines de mesura són consistents.
416 Seale (1999: 33-40), en canvi, ens recorda que validesa i fiabilitat són criteris adoptats del positivisme i advoca
perquè en investigació qualitativa el terme criteri hauria de ser substituït per "condicions possibilitadores" o "guiatge
ideal". La validesa, per tant, es refereix fins on la informació rigorosament reflecteix el fenomen estudiat (de vegades
també se'n diu validesa interna). La validesa interna, llavors, es preocupa de l'abast al qual les proposicions causals són
mantingudes en un estudi. La tasca de l'investigador és considerar i intentar de superar una varietat d'amenaces sobre
aquestes proposicions.
D'altra banda la validesa externa tracta sobre l'abast on les proposicions causals és probable que siguen vertaderes en
altres llocs, és a dir, la generalització de les troballes o el fet d'aplicar la informació a altres casos.
417 Becker 1970. En Seale, 1999, p. 55.
418 Seale 1999: 41.
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grups de discussió, per exemple, s'observava (en la observació participant) si la gent feia el que deia
o feia el contrari.
Com diu Silverman,419 adjudicar la validesa entre les descripcions de si són falses o vertaderes no
és cap garantia sinó que el cal fer és interessar-se per obtenir diferents relats, és a dir, garantir una
varietat en la producció d'informació. (Cosa que ens aporta el mostreig estructural i intencional fet
en l'estudi). També, com hem esmentat en el capítol sobre l'entrevista, vam fer que els informants
llegiren els esborranys de les transcripcions per controlar la validesa del que havien dit.
Mentre la coherència externa depèn de les altres veus, de dins del fenomen, que hem recollit a
través de les conferències, a través dels documents de premsa i fins i tot, a través de documents
sonors com un programa de ràdio. D'aquesta manera valorem, com esmentava abans Hammersley,
la correspondència que tenen els relats amb la realitat. En l'estudi no se'ns ha desencadenat el
problema de l'evidència contradictòria, és a dir, que no hi havien contradiccions entre la informació
obtinguda i la realitat.
Cal assenyalar que l'estratègia per cercar els documents primaris com la premsa s'ha basat en la
recerca d'articles que contrastaren la informació que obteníem a través de l'oralitat (les entrevistes i
els grups de discussió).
També, d'acord amb Hammersley, donem importància a la nostra "veu d'autoritat" com a
investigadors. Per representar la realitat hem intentat explicitar al lector la informació necessària
perquè ell puga valorar la validesa, la rellevància i la plausibilitat. L'aplicabilitat o generalització a
altres contextos, en el nostre cas, depèn del lector no de nosaltres. Els lectors, per tant, tenen prou
informació per a poder jutjar l'aplicabilitat dels resultats a altres llocs que ells coneixen.

2.7. Triangulació
La triangulació consisteix en combinar diferents tècniques o fonts de dades. Segons Wendy
Olsen,420 en les ciències socials la triangulació es defineix com una combinació de dades o mètodes
perquè diversos punts de vista o hipòtesis il·luminen el fenomen a estudiar. Segons Taylor i
Bogdan421 deu ser concebuda com una manera de confrontar i sotmetre a control recíproc relats de
diferents informants. Abeurant en altres tipus i fonts de dades els observadors poden també obtenir
una comprensió més profunda i clara de l'escenari i de les persones estudiades.
Pel que fa a la tesi, hem triangulat els resultats obtinguts en dos nivells:
1. Quant als objectius s'ha contrastat si s'han assolit i pel que fa a les hipòtesis s'han verificades
i així s'ha comprovat si eren coherents i si la metodologia era oportuna.
2. Quant a la combinació de diferents fonts d'informació o dades. D'aquesta forma hem
obtingut diferents visions segons els informants i les fonts:

1) Informants
Rols dins l'escenari

Modalitats

419 Silverman 1993. En Seale, 1999, p. 62.
420 Olsen, 2004, p. 3.
421 Taylor i Bodgan, 1986, p. 92.
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i/o  Entrevista
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comarques
Val net

Raspall

Grups de discussió

Jugador/a

Joc per dalt

Observació participant

Aficionat/ada

Joc amb ratlles

Conferències, documents i premsa

Trinqueter
Taula 19. Triangulació de resultats

Com estableix Jociles,422 per a intentar traure unes descripcions el més objectives possibles han
d'haver coincidències de dades, la qual cosa constitueix un indici que les coses ocorregueren tal
com es conten. D'acord amb Jociles,423 la triangulació ens ha de servir també com a mètode per
controlar la veracitat de la informació recopilada (o coherència interna al nostre cas).
Com conclou Olsen424 la triangulació és alguna cosa que es fa per a "generar una dialèctica en
l'aprenentatge". Significa mesclar coneixements per aconseguir dos o tres punts de vista sobre
l'objecte d'estudi (rols dins l'escenari). Allò resultant de la dialèctica d'aprenentatge s'esforça en
contrastar el que pareix evident en les entrevistes amb el que hi ha per baix dels discursos, el que
sembla ser vertader en les revisions i les diferències que ixen quan es compara tot açò amb la
interpretació oficial del mateix assumpte. En definitiva, i com diu Jociles, 425 és confrontar el que
diuen amb el que fan.
En el nostre cas pensem que hem pogut observar el fenomen des de diferents angles gràcies a
l'observació de manera que la mateixa dada ens ha coincidit en diferents fonts d'informació, cosa
que dota a l'estudi de pluralitat en el coneixement. La triangulació ens assegura que la recerca siga
interdisciplinar i holística a fi d'escapar de la simplificació dels tòpics. No sols ens ha guiat cap a
perspectives convergents sinó també cap a perspectives divergents i metainterpretacions, així com a
confrontar els aspectes socials, institucionals i econòmics del fenomen cosa que veurem en el
capítol dedicat a la discussió dels resultats.
Finalment també hem comparat els nostres resultats amb altres estudis semblants com la tesi de
Olatz Gonzalez (2005) sobre la pilota basca compilada en el seu assaig: "La pelota vasca. Un ritual,
una estètica", d'un tarannà antropològic, o la tesi d'Enric Monforte (2015): "Una reconstrucció del
joc de pilota valenciana als pobles de la comarca l'Horta Sud de València de 1900 a 1975: una
investigació des de la història oral", amb un caire més històric.

422 Jociles, 1999, p. 18.
423 Ibid., p. 12.
424 Olsen, 2004., p. 4.
425 Jociles,1999, p. 18.
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3.1. Aclariments previs
Les dades solen codificar-se per veure les connexions entre elles. Nosaltres hem seguit el model
de Jociles basat en Rubio.426
En primer lloc, l'anàlisi s'entén com el procés d'ordenar la informació organitzar-la en patrons,
categories o unitats descriptives i cercar la relació entre elles. "La interpretació" és el procés pel
qual hem adjuntat significats a les dades. Finalment, "el desenvolupament de tipologies o
taxonomies", (la qual cosa formaria part del darrer nivell de Jociles: el nivell sintètic) és el que es
mostra en la graella del següent punt, a través de les categories principals i les adjectives.
La generalització és d'alguna manera empírica i depèn de les suposicions que són només
comprovades per la informació donada pel context.427
En aquest capítol, d'acord amb Lincoln i Egon G. Cuba i Geertz 428, oferim als lectors la nostra
experiència.
"L'estatus de les categories" així com la importància d'aquestes és el que hem volgut posar de
rellevància en la nostra anàlisi. En primer lloc es posen les categories principals seguides de les
categories adjectives, que van acompanyades de les característiques més distintives i a continuació
s'adjunten les cites descriptives que caracteritzen els atributs de la categoria intentant així ser el més
realistes possible tot i posant descripcions denses i extenses cites. D'aquesta manera es mostra la
categoria seguida dels atributs que distingeixen a cadascuna. Al llarg de les descripcions a través de
la negreta i el subratllat es ressalten les característiques més rellevants. A més, de tant en tant, s'ha
subratllat les parts més importants de les cites.
D'altra banda, cal destacar que pel que fa a les cites dels informants (verbatim quatition)429 s'ha
mantingut el seu llenguatge, per tant no l'hem corregit a fi de normatitvitzar-lo ja que aquest
llenguatge, aquestes paraules farcides de préstecs i manlleus conscients i inconscients del castellà
formen part de la nostra recerca a causa que suposen un metallenguatge que marca identitat,
reconeixement i posició dins del grup estudiat. Fins i tot diferencia els subdialectes dins del
valencià430 segons les comarques i segons l'idiolecte adquirit per l'agent dota a l'anàlisi del discurs
(que ha estat la tècnica d'anàlisi emprada) d'una total significació ja que les paraules signifiquen el
que diuen, cosa que no passaria si les haguéssim corregit a fi d'evitar els barbarismes o les
construccions gramaticals no admeses. Cal dir que en les transcripcions tampoc s'ha seguit la
redacció d'estil de la tesi tocant la cursiva i les cometes i que el que apareix entre parèntesi és o bé
la nostra veu, o bé la mescla d'altres veus en els grups de discussió. A través d'aquest llenguatge,
transcrit fil per randa conforme el diu l'agent, trobem una clara correspondència amb les categories
extretes, a més això dóna coherència a la segmentació de la mostra431 pel que fa a:
–
Les comarques: els subdialectes dins del territori valencià. El valencià apitxat, enfront del
valencià meridional i septentrional.
–
El poble menut enfront del poble gran o la ciutat també ha marcat important diferències en
el llenguatge dels agents tocant el contacte que tenen amb el castellà i la bona salut del valencià
parlat tocant els barbarismes i l'ús d'expressions genuïnes i encara vives. sobretot en els pobles
menuts.
–
Les característiques sociodemogràfiques pel que fa a l'edat i a l'estrat laboral fa que el
llenguatge emprat siga més normatiu o menys depenent, sobretot, del nivell d'estudis i de la
formació acadèmica que denota el contacte previ dels agents amb un català escrit i normatiu, cosa
que era més habitual entre els joves o agents amb formació acadèmica i menys entre els jubilats.
426 Veure capítol 2.5. "L'anàlisi del discurs", p. 114.
427 Seale, 1999, p. 119.
428 Lincoln i Cuba 1985. En Brewer, 2000 i Geertz 1973.
429 Cal destacar que en primer lloc apareix el nom o pseudònim de l'informant que xerra i que tot i que la cita siga
inferior a quatre línies es manté la lletra petita i la diferenciació en una altre paràgraf.
430 Per valencià s'entén al català occidental parlat al territori valencià.
431 Veure taula 16, p. 114.
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3.2. Classificació de les categories
A tall de sintetitzar els resultats hem cregut adient posar la relació de categories que hem
recopilat tant de les entrevistes com dels grups de discussió i conferències. Ultra això, les dades de
l'observació participant, els documents i la premsa acompanyaran també a les cites de les
descripcions de les categories per així triangular les dades.
Després d'haver analitzat els discursos dels agents les categories principals i adjectives han estat
les següents:
3.2.1. Hàbitus
- 3.2.1.1. No dona
- 3.2.1.3. Allò local
3.2.1.6.
-3.2.1.2.
Cultura -3.2.1.4. Valors humanistes/intrínsecs o premoderns
subalterna
estructurals
- 3.2.1.2.1. Marginalitat
- 3.2.1.5. Valors instrumentals/extrínsecs
-3.2.1.2.2. Independència
del poder

Trets

3.2.2. Comunitat
- 3.2.2.1. Nussos de xarxa
3.2.3. Procés identitari
- 3.2.3.1. Àmbit - 3.2.3.2. Endogrup: - 3.2.3.3.
espacial
de poble/exogrup: ciutat
idiosincràtica
comunicació

Atribució

- 3.2.3.4. Espill basc

3.2.4. Hibridació: intent d'evolució cap a l'esport modern
- 3.2.4.1. Actualitat

- 3.2.4.2. Propostes

- 3.2.4.3. Deculturació canvi
jerarquia
de
valors.
deculturació. despossessió

3.2.5. Relació de poder
- 3.2.5.1. Actualitat

-3.2.5.2. Propostes
Taula 20. Classificació de categories

A continuació es mostra cada categoria principal seguida de les adjectives dissecionades
mitjançant un profund anàlisi de cadascuna per la qual cosa hem emprat un esquema classificatori
dels atributs d'aquestes. Cal ressaltar que els esmentats atributs estan numerats dins de cada
categoria a fi de poder trobar-los entre el reguitzell de cites i argumentacions que els acompanyen.
Com es pot comprovar en les cites de les entrevistes i dels grups de discussió apareix, en primer
lloc, el nom o pseudònim de l'informant. Per obtenir totes les dades rellevants de la font com la
data, el lloc on es va efectuar l'entrevista i les dades de l'informant cal anar al capítol 2.4. "Mostreig
estructural i intencional" de la II part de la tesi (p.105).
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3.2.1. Hàbitus
Cal ressaltar que aquesta categoria parteix del concepte de Bourdieu. 432 El fet que l'hàbitus
siguen estructures estructurants encarnades en els agents resulta d'una enorme importància ja que
són els principis generadors i organitzadors de tota una sèrie de pràctiques que tenen lloc dins de la
pràctica estudiada. No per això tenen una finalitat conscient o unes regles determinades sinó que es
tracta, més bé, de camins a seguir o objectes dotats d'un tarannà teleològic permanent, és a dir,
estem referint-nos a pràctiques, activitats o maneres de fer les quals tenen com a denominador comú
la regularitat i la necessitat aprehesa. D'aquesta manera tota aquesta sèrie de pràctiques que es
donen entre els agents que conformen la pilota valenciana perseveren en la dimensió temporal,
assegurant així les experiències passades i produint història.
El que hem fet és aplicar a la pràctica estudiada aquest concepte de manera que quede
caracteritzat. L'hàbitus és així la forma d'obrar, pensar i sentir originades per la posició que una
persona ocupa en l'estructura social, la qual cosa garanteix la coherència amb el desenvolupament
social i sistematitza el conjunt de pràctiques de l'agent dins de la pilota valenciana.
Ultra això, hem emmarcat la pràctica dins del que és l'hàbitus de classe que, segons Bourdieu433,
és un producte de les condicions econòmiques i socials. La formació dels hàbits està relacionada
directament amb la trajectòria seguida dins la classe social a la qual pertanyen, la qual cosa
reprodueix una forma de fer pròpia representada per les condicions de treball i vida. Per aquest
motiu els hàbits de classe defineixen el sentit que s'atribueix a la pràctica esportiva i els beneficis
que s'esperen d'ella. Açò està lligat a un ethos de classe o sistema de valors que adquiriria el seu
significat en el marc de les oposicions diferenciadores entre classes socials. L'hàbit, per tant,
funciona com un sistema de regles interioritzades i sovint no explicitades.434
Conseqüentment, allò important és la manera com es desenvolupa aquesta categoria central, cosa
que ha quedat configurat amb les següents categories adjectives que l'acompanyen i la doten de
significat, que al nostre cas, han estat les següents:
- 3.2.1.1. No Dona.
- 3.2.1.2. Cultura subalterna (i dins d'aquesta):
- 3.2.1.2.1. Marginalitat.
- 3.2.1.2.2. Independència de l'estructura de poder.
- 3.2.1.3 Allò local.
- 3.2.1.4. Valors humanístics o intrínsecs.
- 3.2.1.5. Valors instrumentals o extrínsecs.
- 3.2.1.6. Trets premoderns.
A continuació s'explicarà el significat de cada categoria així com dels atributs que les descriuen
tot i mostrant les cites que les caracteritzen:

3.2.1.1 No dona

1) Paper secundari
2) Minoritària
3) Rebuig
4) Masclisme

Aquesta categoria representa valors tradicionalment masculins, així com un rol social del gènere
en què la dona encara roman amb un paper secundari i minoritari fora de cap protagonisme en el
joc. La discriminació del gènere femení es palesa a través d'un rebuig. El masclisme, per tant, no és
tan subtil com en la resta de pràctiques esportives en que la dona ha avançat cap un tracte més
equitatiu. La introducció de la dona en aquesta pràctica com a jugadora i com a espectadora és força
432 Veure capítol 1.2. "Cultura. Què estudiem?", p. 48.
433 Bourdieu, 1991.
434 Bourdieu, 1978.
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recent i la seua presència encara no s'ha assimilada pels usos i costums propis de la pilota.
1) Observem el paper secundari i minoritari de l'altre gènere. Nacho jugador juvenil de primeres
partides ens diu el que hem estat veient en l'observació participant, és a dir, una presència femenina
molt reduïda, sovint encarnada en familiars o persones properes als mateixos jugadors:
Nacho: ... Si hi ha alguna xica sempre és la novia d'algú. Vull dir, és que clar, és un món molt tancat, per lo que
estem parlant te pots donar compter. Molt conservaor és.

Aquest rol secundari o excepcional resura en aquesta declaració de Jan, figura de la modalitat de
llargues de Murla, en què també s'estableixen arguments de comparació en el passat, en què la
presència de la dona era nul·la. L'aparició en el trinquet del Genovés (en els anys 80) suposa també
que la dona, tot i que en minoria, entrara en els trinquets. Tot i això no deixà de ser anecdòtic:
J 16: ... al món del trinquet jo me'n recorde quan Paco Genovés era la superestrella que l'únic que anaven dones
al trinquet era quan juava ell (Ah sí?) Sí, (perquè pa vore'l?) No, perquè era un dia més festiu, era un espectàcul
vore'l a ell. No sé era més (I anaven les dones ahi?) N'hi havia, no moltes, però dones. Si no juava ell... cap,
ninguna dona. (I ara actualment?) I ara sí que en van algunes habitualment (Sí?) Home, sobretot, les que són
família del juaor però en van, però en van. Antes estava com una cosa que elles no anaven.

Pel que fa a la dona amb el rol de pilotaire Vicen de Beniparrell, aficionada al raspall, i José Luís
de Gorga jugador aficionat de perxa i llargues també argumenten amb dades objectives el paper
excepcional:
Vi 15: ..., ha hagut sempre alguna dona d'estes molt antigues que tamé ha juat, però contaetes.
JL 17: ..., una cosa és la dona juant a pilota. Això, evidentment, és una cosa que és molt recient perquè que jo
sàpia antes les dones no juaven a pilota ninguna...

Fins i tot les dones que juguen actualment, com Mònica de Massamagrell, també aporten
arguments de versemblança tòpica que donen suport als arguments de versemblança lògica
anteriors. Aquests tret distintiu prototípic forma part de l'esquema cultural dels aficionats:
Mo 15: ..., la gent del trinquet, la gent més major, ho ha vist tota la vida soles els hòmens pués volen els
hòmens ...

2) D'altra banda el trinqueter de Pelayo Arturo Tuzón testimonia la seua aclaparadora absència
com un veritable problema en la societat actual. La normalització de la dona en la pilota, tan com a
jugadora per una banda i per altra com a espectadora, seria, de fet, assolir el rang de qualsevol altra
pràctica esportiva actual i això faria que la pilota es desprenguera del tòpic masclista que té a sobre.
A.T 13: Falta que vinga la dona al trinquet.

3) Mònica de Massamagrell, també jugadora aficionada i integrant de l'equip femení de pilota
que participa en competicions internacionals delata el flagrant rebuig pel que fa a la manca de
transformació tocant la inclusió de la dona:
Mo 15: ..., una cosa que me va sorprendre molt, una final que juàrem en Xeraco (... ) entraves al trinquet de
Xeraco i ficava prohibit les dones i els xiquets en l'escala, a soles en la galeria, o siga, en plan prohibit i dius
prohibit una final i ara..., estic anant a una final de dones que estan dins de la canxa juant a pilota
i...fica...conforme entres al trinquet fica trinquet de Xeraco prohibit dones en l'escala i dius això, això és xocant.
Pa mosatros és molt xocant.

4) Dani el mitger professional més veterà de l'escala i corda també reaferma aquest tòpic
masclista amb una raonament de versemblança lògica com ha esmentat anteriorment JL 17. A més a
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aquest raonament hi ha que afegir la manca de gent jove:
Dani: A vore l'afluència de públic al trinquet, principalment, sempre ha sigut masclista a tope. La dona, ara
apareix alguna dona en algun trofeu, en alguna final però fa uns anys al trinquet no anava ni una dona, vamos.
Això que comporta tamé, inclús el mateix postor o al mateix aficionat no l'interessava que anara la dona perquè
si s'ajuava mil durets o dos mil durets o tal, a lo millor davant de la dona no se'ls ajuava. Sempre l'edat mitja de
l'aficionat, de l'espectaor sempre ha sigut alta. Vull dir una de les carències que té el trinquet és que fa falta
afluència de gent jove, Això sempre ho ham dit. De la dona i de gent jove...

La metàfora estructural, per tant, que la pilota és masclista encara té molt de camí per recórrer per
ser substituïda per una altra més positiva i equitativa ja que les condicions dificulten el canvi
metafòric. La realitat actual encara és d'un rebuig manifest i no permet la inclusió de l'altre gènere.
Aquesta realitat, per tant, ha de variar molt perquè les experiències canvien i així el tòpic masclista
perda la seua capacitat per estructurar la realitat.
José Luís, jugador aficionat de perxa i llargues, aporta una argument de contigüitat de
versemblança lògica per a ressaltar el paper excepcional i la funció de protecció que té la dona
sobre l'home a causa de la perdició que pot suposar el trinquet per a un home. L'aura d'inframón,
que analitzarem en la categoria 1.2 Cultura subalterna (en l'atribut 4) inframón, vici, prejudicis) ja
dóna suport a l'aparició de la dona, però amb un rol social de protecció pel seu gènere.
JL 17: Tots tenim tamé ahi referents de la pilota professionals que sabem que no duien la millor vida (...)..., per
això et dic que la dona té un paper molt important en això en el suport eixe i en encaminar les coses pa ca on toca
(...)... En un trinquet, per exemple, en veus tres, perquè estan acompanyant a l'home i, a lo millor, estan més
guardant-lo que, perquè este, esta mala vida de la pilota ja no afectava soles als juaors sinó tamé als aficionats
que anaven a un trinquet a juar-se els diners i después anaven on volien.

Antoniet d'Almassora, un figura destacat de l'escala i corda dels anys 70-80 simplement fa
esment al costum:
Antoniet: No- Balbuceja-, ha sigut un deport més, jo que sé, d'anar més els hómens.

Des del punt de vista de la dona jugadora Vicen i Noèlia totes dues jugadores aficionades de
Beniparrell (Horta Sud), un dels clubs on més equips de dones hi han, reflexionen i testimonien com
d'allunyat s'està d'una equiparació igualitària tocant la simple inclusió en el joc. La metàfora
estructural de Vi 15 fa esment a un tarannà més aviat psicològic.
No 15: ..., si vas a vore una partida,..., xics i veuen raro que estigues en l'escala mirant-la- (- Mira eixes xiquetesDiu Vi) Sí, a lo millor..., te miren i te diuen tu què fas ací? No, vull dir, no a mala fé, però tu dius, pués lo mateix
que tu, vore la partida, que m'agrà, saps. Entonces si ja veuen raro que sigues aficionà i que t'agrade una partida,
com van vore que te fiques a juar?
No 15: ...Sí tinguérem que fer cas als comentaris que fan de tot, és que no farien res.
Vi 15: ... Però és un camí encara molt. El que té el xip el té el xip i eixe no canvia.
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Article del periodista Paco Durà (a Benimeli, 2016, p. 246.)

Iniciatives en què la dona s'incorpora a la pilota
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3.2.1.2. Cultura subalterna

1) Precarietat
2) Racionalitat pràctica
3) Conformisme, manca d'esperit crític
4) Tabú, inframón, vici, prejudicis
5) Procedència social
6) Desigualtat (tv), desencontre amb la cultura
hegemònica (poder)
7) Valencià llengua vehicular

Com s'ha vist en la fomentació teòrica, a través dels capítols 1.1.3.1. "Transformació històrica del
joc de pilota al País Valencià" (p. 30) i 1.2.1. "De cultura hegemònica a cultura subalterna" (p. 50)
des del franquisme fins els nostres dies la classe hegemònica valenciana, cosa equivalent als polítics
o empresaris que han dirigit la societat valenciana, no han inclòs en el seu espai d'influència la
pilota valenciana, d'aquesta manera la pràctica de tot el que comporta la pilota valenciana ha format
part d'un grup subaltern que ha desenvolupat aquesta pràctica independentment i desvinculada, per
tant, de la cultura hegemònica. Així aquesta classe subalterna, sovint associada amb la cultura
popular, ha teixit la seua pròpia xarxa i la classe hegemònica ha admès que establira la seua forma
de satisfer les necessitats pròpies. Aquesta cultura subalterna, per tant, produeix un capital cultural
propi435 determinat per unes condicions de treball i vida, sovint, diferents als de la classe
hegemònica. Tradicionalment i històrica aquest capital cultural del qual forma part la pràctica
investigada ha estat en mans de la pagesia rural valenciana. A continuació, a través dels resultats
obtinguts, esbrinarem de què es composa aquest capital cultural d'aquesta cultura subalterna:
1) En primer lloc la precarietat està relacionada amb els ingressos econòmics. Manolo Soro el
trinqueter de Massamagrell fa referència a aquest fet. Per a ell la precarietat ha estat una constant
abans i ara:
Manolo: El meu germà i el Xato de Museros quedaren campeons en l'any 65, campeons d'Espanya. (Tenien un
premi econòmic?) Molt poquet entonces. (No és com el Bancaixa que quan guanyaven... tenien tant de
millons...) No, lo de millons res. N'hi ha molt poquet. Ara tamé continuen en molt poquet.

El mateix Manolo Soro raona arguments de comparació amb el passat i de contigüitat amb el
present pel que fa que al fet que la pilota professional no ha estat una empresa lucrativa des del punt
de vista empresarial:
Manolo: No el trinquet no n'hi han ingressos. Desgraciadament ara no n'hi han ingressos. Ha hagut una època
que n'hi havien però mai pa viure d'ahi, mai pa viure d'ahi.

En la conjuntura actual en què la gestió de la pilota professional està en mans de l'empresa Val
Net, que té a tots les jugadors de l'escala i corda en nòmina, 436 també ha fet retallades amb els seus
treballadors, cosa que fa que la situació laboral dels pilotaires siga encara més precària. Ara tenen
uns incentius per guanyar o perdre, mentre que abans sempre guanyaven el mateix indistintament
del resultat. El testimoni de Dani, en nòmina des del naixement de l'empresa (en el 2005) ens ho
aclareix:
Dani: "..., com la situació és la que és i com Val Net també arreplega menos diners i tal hi ha un poc uns
objectius. T'explique, mosatros solem jugar de huit a nou partides al mes. Tu eixes huit partides en funció de la
teua nòmina t'ixen a tant a 100 €, a 150€, a lo que siga vale, si guanyes, a lo millor, en ves de cobrar-les a 150 €,
435 Veure el capítol 1.2. "Cultura. Què estudiem?", p. 48.
436 Cal destacar que quan s'entrevista a aquest jugador Val Net estava desvinculada de la Federació Valenciana de
Pilota. A hores d'ara i a causa dels impagaments i de la fallida de l'empresa Val Net està dins de la Federació que és qui
ho supervisa tot.
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la cobres a 170 o 180. Si la perds en ves de 150 a 110 o 120. Cada u depén del contrat que tinga de la nòmina
que tinga, això s'ha introduït fa 4 mesos, però abans tu cobraves lo que cobraves al mes, per jugar 6 partides o
per jugar 8 o 14 (Pot haver un jugador que jugue 14) No, no no passa. Però, vull dir que a tu en el contracte no
t'especificava el jugar més partides o menos."

Cal destacar que abans de Val Net, els jugadors sempre havien anat per lliure i els llogava
directament el trinqueter. En contraposició a la situació laboral abans de l'empresa el mateix
informant fa una argumentació de versemblança lògica amb arguments de comparació, en què ja no
pot haver tornada enrere atès que la situació laboral era encara pitjor:
Dani: Sí, jo pense que fa falta una empresa que gestione, que organitze i que distribuïsca un poc el calendari. No
podem tornar a lo d'abans de jo manar de la meua llibreta o si este trinqueter me cau bé vaig o si este no me cau
bé no vaig. Vull dir, jo pense que fa falta una estructura que organitze, vale, lo que passa és que, bueno, se poden
millorar moltes coses però pensa que tota eixa estruct, eixa empresa... Si no estiguera l'empresa, com dir-te jo no
estaria en la seguretat social. Bueno me pagaria el meu atònomo o com antes me pagaria, com antes un seguro
privat, que se pagaven els jugadors, de llaurador i te feies mal jugant i deies, és que m'ha caigut un bac en l'horta
i m'ha trencat un dit (Vale, estaveu en precari total) Exàctament. Jo per exemple la hipoteca que tinc de ma casa
sinó estiguera assalariat i..., no estiguera contractat per una empresa, no tinguera una nòmina (per què antes no
teniu nòmina) No, si jo no tinguera la nòmina (lo que cobraveu.., abans) Era tot en negre, tot, tot.

Dins de la precarietat cal destacar que els diners no declarats era la forma de cobrament normal
fins fa ben poc. Manolo Soro, el trinqueter de Massamagrell aporta relacions de contigüitat amb la
procedència social dels postors així com la procedència dels diners que es travessen en els trinquets:
Manolo: ... El jugar a pilota, pràcticament, ha tingut uns anys de l'any 60, pràcticament, a com aquell que diu al
2000. Ha tingut 30, 40 anys que ha hagut abundància. N'hi hava molt de llauraor que tenia 3 o 4 fanecaes, per
exemple, després de Nules en la Plana era ric i tenia pa apostar i pa passar casa i hui tot és pa res i tot això eren
diners que..., anaven que no se treien de cap de puesto ni del banc ni de res. (Sí, eren diners en negre) Exacte i
entonces la gent pués se jugava els diners i donaven propines i els jugaors tenien propina i después tenien jornal
gràcies a eixe % que se cobra de les apostes.

Mezquita, altre ex-jugador i trinqueter actual de Vila-Real empra raonaments lògics per
contrastar el gir que ha donat la pilota professional amb l'empresa Val Net:
Mez 14: Tamé era igual, tamé era igual. (Però si te feien anar, anem a ficar el cas, que tu hauràs juat moltes
partides a Benidorm, o a Benissa, o a Pedreguer, que està lluny d'ací. Tu anaves i tu sabies lo que anaves a
cobrar?) Pués no. (Però i...) Quan en els anys que vaig estar en Val Net sí, perquè tenia la fitxa però els atres anys
no. Entonces anàvem antes d'estar Val Net el trinqueter era millor que ara, perquè el trinqueter entonces sí que
anava arreglo lo que n'hi hava (Vale) i jo casi tota la meua època va ser aixina. Trinqueter que n'hi haven 1000€ ,
500€, 300, pués ell te pagava a base de, del pressupost que havia tret eixe dia (..). Hui en dia, hui en dia no, Hui
en dia, llevant d'estos que estan fora de Val Net que havem comentat, els atres tenen un preu que tu tens que
pagar i tu pots. Esta partida, vale, me costa 400€ i después ja és lo que vinguen 50, 60 o 80 o 100 o, però,
entonces pal trinqueter era més fàcil perquè se pagava arreglo lo que n'hi hava.

Des que s'implanta Val Net els jugadors que han quedat fora de l'empresa tenen una situació més
precària que la que hi havia abans de l'empresa. Nacho per exemple, un jugador que no està en
nòmina en l'empresa Val Net i va a jornal pel dia que juga descriu amb una metàfora estructural
molt bé la situació d'ell i de la de molts com ell:
Nacho: (I quan tu vas per a l'empresa que te lloga per un dia o com?) Per un dia ni assegura't ni res. Tu eixe dia
vas jugues i (...) Te paguen en negre 20 € i au i si t'emportes algo en apostes. (Però t'està pagant l'empresa?) Sí,
sí...El que estiga, el directiu de l'empresa que estiga per ahi...Te paga. És tot molt d'anar per casa- Somriu.-

En general, Joan, un aficionat assidu a Pelayo, posa de manifest la remuneració dels pilotaires
professionals actuals:
Joan: ... Mal remunerats sí. Per a l'esforç que fan i la preparació física que comporta i el sacrifici que comporta
vindre de Benidorm ací o tindre que anar un dimarts a Vila- Real i, estan molt mal pagats.
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Això contrasta amb el discurs de l'empresa 437, on s'aferma que els "jornaleros", o contractats per
dies estan donats d'alta en la Seguretat Social i cobren 100, 150, 200 € per partida mentre que en la
nòmina de jugadors professionals de l'empresa hi han dos graons: els figures que cobre 250003000€ i la resta que cobren 1500 €. És a dir, que la percepció del jornaler divergeix de la percepció
de Val Net, així com la percepció de l'aficionat divergeix també de la de Val Net.
També es fa referència a la precarietat en les instal·lacions de la dècada dels 40-50-60.
Interessant l'argument de comparació sobre els trinquets d'abans que ens aporta el figura de l'escala
i corda Rovellet:
Rovell: A Ondara o Dénia lo mateix... entonces no n'hi hava llum ni els trinquets estaven coberts..., els trinquet
eren molt desgarbats..., la pilota no botava bé, el piso.

El Genovés, el pilotaire més emblemàtic que ha tingut la pilota, aporta metàfores que il·lustren el
que deia El Rovell sobre la precarietat:
El Genovés: En els trinquets que vaig començar... Lo que dia Toni, la pilota no enganya mai però allí ho feies
càtedra o t'avorries..., això ensenya molt més... Hui, per exemple, n'hi han molts trinquets i han anat
perfeccionant, millorant i el joc eixe... ha disfrutat més i ha fet disfrutar i Toni sabrà més que jo. Pa fer bones
partides en eixos pisos i en eixes parets i aquelles pilotes devíem tindre la gràcia de Déu saps.

En l'actualitat, segons Dani, considerat el millor mitger438 de l'escala i corda professional, la
imatge no és molt més encoratjadora que en l'època del Genovés. Els trinquets que eren privats i
que estaven abans que construïren els municipals (que començaren a proliferar a partir de la dècada
dels 80) en alguns casos els ha comprat el municipi i per tant han passat a ser municipals tot i que la
gestió professional i en la majoria de casos formativa, la continua fent el trinqueter antic, com per
exemple són els casos de Vila-Real i Borriana a la Plana Baixa. Hi han d'altres com el de
Massamagrell (L'Horta) o com el de Castelló de la Ribera (Ribera Alta) que continuen sent privats,
talment com fa cinquanta anys i on la gestió municipal no té cap competència. Aquests darrers
casos, però, són, ara mateixa, excepcionals, ja que, com hem dit, la majoria de trinquets, bé per
nova construcció o bé per compra són municipals.
Dani: Lo que passa, eh pa donar una imatge. Pa ser un esport modern has de donar una imatge moderna. La
imatge moderna primer la té que donar la instal·lació. Instal·lacions modernes hi han molt poques. Casi tots els
trinquets són privats val o molts trinquets són privats. El trinqueter hui en dia no guanya diners com per a. No és
un negoci com que, per a guanyar diners per a fer un trinquet cada x anys. Entonces molts trinqueteres que tenen
el trinquet de son pare o de sa güelo o tal intenten mantindre-lo lo més dignament que poden però evidentment
és una instal·lació vella.

2) Dins de l'hàbitus d'aquesta cultura subalterna s'ha de destacar la racionalitat pràctica439 en
què, tot i que en cada informant és diferent, sembla estar prou present el sentit comú ajustat a la
lògica del camp cultural440 de la pràctica. Aquesta racionalitat pràctica, (en referència al fet d'actuar)
com veurem, funciona de la següent manera:
El concepte de fissió-fusió441 caracteritzava la relació entre el trinqueter i el jugador, és a dir, un
437 Publicat a ValenciaPlaza.com "Jugadores de pelota: una profesión con mucho presente y futuro". 12/03/2013.
438 Mitger és la posició rol que s'ocupa dins del joc en una partida. Són els que juguen al mig. Els rests són els que ho
fan darrere i els punters són els que estan davant del tot.
439 Contraposat al concepte abstracte i universal de racionalitat que imposa l'investigador sota el seu criteri a priori, a
partir del qual intenta explicar les pràctiques del subjectes estudiats, Bourdieu (1991) opta per la investigació concreta i
específica de les diferents racionalitats pràctiques dels hàbits dels subjectes que funcionen a partir d'esquemes d'acció i
percepció formats en unes condicions socials i particulars. Per tant l'adjectiu adient que cal posar als entrevistats ja no és
racional sinó raonable.
440 Segons Bourdieu (1991) és un espai social d'acció i d'influència en què conflueixen relacions socials determinades,
definides per un capital cultural específic.
441 L'antropòleg anglès Evans Pritchard aplicà aquest concepte a la vida política dels nuer, una població segmentada
en diferents grups els quals podien juntar-se per anar tots a una quan els interessava però un cop plegats podien separarse si hi havia alguna disputa formant grups més petits. Aquesta relació, però, l'analitzem en deteniment a través de la
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matrimoni de conveniència que es podia trencar per banda d'alguna de les parts en qualsevol
moment, però que també podia tornar a ajuntar-se, posteriorment. La declaració del pilotaire Dani
ho deixa ben clar tocant l'interès del jugador per guanyar la partida, de la qual cosa es dedueix els
conflictes que se'n derivaven amb els trinqueters que sinó rendien com ells volien, ja no els
tornaven a llogar per a jugar en el seu trinquet. Com ells deien: "Ja te cridaré..." incidint en
l'argument de confrontació dins la versemblança lògica. Aquest concepte, com veurem més
endavant, guarda relacions de contigüitat amb la categoria 1.5. Valors instrumentals o extrínsecs. En
les condicions socials i particulars (cal recordar la precarietat laboral esmentada en la categoria
anterior) en què jugaven els professionals, allò raonable era que es reservaren per les partides en
què podien guanyar més diners. A més a més, aquesta racionalitat pràctica (d'abans de l'aparició de
Val Net) es reflectia en el nombre de partides que podien arribar a jugar. Gairebé jugaven cada dia.
Dani: Moltíssimes més, quan no estava l'empresa jo he conegut encara l'època de jugar 4, 5 dies a la setmana.
Era una autentica barbaritat. Però tamé te dic, el jugador manava molt d'ell i el dia que el jugador tenia mes
interés s'esforçava molt més, i el dia que el jugador tenia menos interés s'esforçava molt menos. Hui tu és
impossible que vages a Pelayo, a una partida de Val Net, on siga i que rendisques al 50% o que no tingues
interés, o que no fiques, perquè Val Net te diu je....Digam que n'hi haven moltes més partides però eren molts
menos exigents algunes que hui en dia, perquè el jugador, moltes, anava pués a passejar-se entre cometes. Si no
tenia molta propina i al sandemà tenia que anar no sé on i... Complia l'expedient.

També i tenint en compte la lògica dins d'aquest camp simbòlic és evident que, o bé molts
jugadors acaben fent de trinqueters, o marxaors, o bé, estiguen vinculats amb la docència de la
pràctica avui en dia com a tècnics. Si un jugador quan es retira vol continuar vivint de la pilota, per
tant, només li queda que donar classes o fer-se trinqueter o marxaor. Abans, però, fins els 80, les
opcions es reduïen a l'ofici de trinqueter o de marxaor. Per tant el capital cultural mai canvia perquè
l'antic jugador es transforma en un tècnic o en un empresari-trinqueter. La prova la tenim en tots
els que formen part de Val Net: Ribera exjugador que ja feia de trinqueter quan jugava i fill de
trinqueter, Fredi: exjugador que montà la primera empresa de pilota Frediesport, que també
gestionava trinquets i Emilio Llopis: antic trinqueter del Zurdo de Gandia, que també ve d'una
nissaga de trinqueters. Mezquita, ex jugador, fill de trinqueter i actual trinqueter de Vila Real i
Borrina també n'és un exemple paradigmàtic:
Mez 14: (...Clar, o siga, que se pot dir que tu, pràcticament, te dixes l'activitat professional que tamé t'ocupava
pués tot no iii?) Que pràcticament ja ho feia tot menos el trinquet de Burriana. Jo ja compaginava (..., ja estaves
de trinqueter...) eh tecnificació, els xiquets del poble, juar a pilota, portar el trinquet (sí) i pràcticament jo ho
compaginava tot.

El mateix informant aporta dades sobre altres expilotaires que també quan acabaren la seua
carrera professional com a jugadors feren de trinqueters:
Mez 14: Ferrer II.... Lo que no sé és si compaginava (sí) eh, quan ell era juaor professional. Sí que sé que
después jo ha anat a trin, a Guadassuar, a Tavernes de la Valldigna i marxava Ferrer II que havia sigut juaor (...),
Enriquito d'Alzira, (...), en Pedreguer, Benissa, después va agarrar Guadassuar. Tamé havia sigut juaor...

En l'actualitat el fet que la majoria de trinquets amb activitat professional i d'ensenyament com a
escola de pilota o centre de tecnificació siguen municipals, és a dir, que són instal·lacions públiques
que pertanyen al municipi ha fet que es propicie una dependència institucional per banda dels
agents que viuen de la pilota. Si abans les fonts d'ingressos eren dels que creava la pròpia pràctica
per mig el pagament de les entrades i, sobretot, mitjançant les travesses, a hores d'ara les fonts
d'ingressos depenen dels patrocinis i trofeus institucionals sovint amb l'ús de diners públics (és a dir,
de partides pressupostàries que s'extrauen dels diners dels contribuents, exactament igual que la
sanitat o l'educació pública):
Mez 14: Entonces jo el poble no el canviaria per ningú perquè ací m'han donat la sol·lució de quan m'ha retirat.
Después m'ha eixit lo de tecnificació i això, però, això és un suplement. Jo.., vull dir l'ajuntament sempre l'ha
categoria 3. Comunitat. (Evans Pritchard,1977).
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tingut al darrere. Ja quan juava me donaren el deportiste d'elit i la veritat que sempre, sempre ha tingut un
respaldo en l'ajuntament de Villa Real.

En aquesta línia, el punt de vista de la Federació, a nivell d'equiparar la pilota amb qualsevol
usuari esportiu, va en línia amb aquesta dependència creada. Richard, tècnic de la federació
encarregat de les competicions formatives de base, aporta arguments de confrontació en què es veu
que aquest hàbit, en què la pilota roman com una pràctica completament subvencionada, (com si
d'una ONG es tractara) ha d'afrontar que té un problema si li lleven la subvenció. Llavors, ens
trobem amb què la dependència institucional no sols s'ha creat en l'àmbit professional sinó també en
l'àmbit aficionat:
Richard: La gent de la pilota li agradava molt rebre algo per jugar a pilota...Amb els problemes que té això. Jo...,
comente en molta atra gent d'atres esports pués que...Un dels problemes que n'hi ha és que n'hi ha molta gent que
vol que coste de baes juar, això és complicat no?

3) Un altre atribut d'aquesta cultura subalterna és el conformisme i la manca d'esperit crític,
Vicent Malonda, el trinqueter d'Oliva, germà i cosí d'antigues figures del raspall posa de manifest el
nul esperit crític dels jugadors professionals del raspall en la lluita pels seus interessos contra el
trinqueter del Zurdo:
Vicent Malonda: Si, però no han..., mai. Van fer una vaga una volta..., però això no ha arribat. Al final sempre ha
hagut gent que ha abaixat el cap i han continuat... les coses de la mateixa manera.

Tot i això, en l'actualitat, hi ha dissidents, com el pilotari Nacho, que se n'ixen d'aquest discurs i
anhelen un altra situació per a la pràctica:
Nacho: El que era president d'entonces (El Sedeño pot ser) Sí digué "la pelota nunca serà un deporte de masas".
Hòstia, tio. (A tu si que t'agradaria això) Clar, tindria els seus pros i contres respecte a lo que és ara. Deixaria de
ser un món tancat...Les relac...Pedrien coses però jo crec que se guanyaria més... Seria bo pa tots.

Fins i tot, aficionats més polititzats, com Paco Durà, en el sentit que tenen consciència de classe,
consciència lingüística i donen un tarannà polític a alguna cosa que no ho tenia com la pilota
apel·len a la manca de sentiment nacionalista, en un argument de versemblança lògica que dóna
suport a la lògica conformista i acrítica que hi ha a la pilota:
Paco: Ací és que que per desgràcia com el sentit nacionaliste no està molt arrelat pués entonces, al final, pués
dius mira, saps. Te desenganyes i dius: "bueno pués ja està bé."

En aquest sentit la manca d'iniciatives dels empresaris valencians per la pilota també són paleses:
Mez 14: Jo com a Villa Real esponsors no en tinc cap. Com a trinquet de Villa Real no tinc cap, l'ajuntament de
Villa Real.

També hi han, però, des de la mateixa empresa Val Net que fan una autocrítica interna:
Tona (gent de l'empresa Val Net que feia de públic a una conferència de pilota): Igual la incredulitat que hem
tingut i ens hem acontentat en molt poc i això se reflecteix en què no hem estat capaços d'aconseguir que les
partides de pilota es feren en prime-time i en directe..., no hem aconseguit..., reconeixement... No hem sabut
arribar a la gent... Un esport que està molt tancat en ell mateix.

També, des de dins de l'empresa, de la mà d'uns dels seus periodistes es dibuixen aquestes
metàfores il·lustratives que denoten una situació totalment acrítica en què s'accepta d'una manera
passiva el discurs en aquest cas institucional:
Guillem Sanchis (moderador a una de els conferències): El suport institucional i el que tu donaves de conformar137
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mos en les molles...

Sobre l'ús que se'n fa de les instal·lacions de pilota als centres educatius, que en molts casos no
s'usen o s'empren com a simples magatzems, valga aquest argument de contigüitat de versemblança
lògica que denota el conformisme al que al·ludíem. Jan, un dels màxims exponents de la modalitat
de llargues, manifesta el següent:
J 16: És que la galotxeta fa molt bon magatzem és la veritat (Ric) Està al costat del gimnasio. Saps lo que et dic.
(Home, ja però) És molt xicotiua (...) que no es pot gastar molt (...Però a tu això te pareix bé?) No. no (Ric) però
ho comprenc (Sí?) saps lo que vull dir.... És que jo em conformaria en què la galoxeta l'usen de magatzem i que
el minitrinquet juen seguit.

4) Pel que fa a l'estigma de món de vici o inframón, es recorre al raonament de versemblança
tòpica, a les configuracions simbòliques que té l'exogrup que representa a la cultura hegemònica i
que sembla no haver canviat fins a l'actualitat. Segons Manolo Soro, el trinqueter de Massamagrell:
Manolo: Trinquets, ja saps tu, que han sigut sempre molt mal mirats..., un perdut, un viciós. (Però per què?)
Perquè tota la vida ha sigut aixina i continua siguent. (Vols dir?) No que siguen, que pensen que
són"...."Entonces el que està dins de la pilota sap que tot això és mentira, però és un tabú que tenim... De gent de
fora... del trinquet.

Els prejudicis sobre el trinquet en la societat també són palesos. Nacho ens ho conta d'aquesta
manera:
Nacho: Jo ho veig, a mi m'ho diu la gent: "Hua ahi en la pilota trampes..." Gent, a lo millor, que damunt no ha
anat ni vore partides, però està ahi eixa.... una mala fama de: "no com hi han diners per el mig". (Però, per atra
banda, la gent de la pilota diu que no) No, jo no he vist mai trampes (ja). S'ha comentat alguna vegà, alguna
piratà o algo, però el que l'ha fet l'ha pagat, a lo millor l'han tingut un any arrestat sense jugar.

Paco Durà, assidu, al trinquet de Massamagrell i cronista de la pilota durant molts anys insisteix
en el tòpic al que al·ludíem:
Paco: ..., la pilota ha tingut molt mala fama durant anys de que a la pilota només anaven els perduts i els golfos i
els malparlats i tal i això no és aixina perquè jo vaig a un camp de futbol i sent parlar mal o més en el futbol que
en la pilota, per exemple. I en la pilota és veritat que se travessen diners però, però és una minoria la gent que
travessa. La majoria paguen l'entrà i van a vore jugar saps i que s'ha demostrat que la gent de la pilota n'hi ha
com en tots els puestos, de golfos igual n'entren en un trinquet que en un camp de futbol. És una leyenda negra.

Al capdavall aquest tòpic d'inframón, precisament, ha contribuït definitivament al desencontre
amb el poder, segons les paraules de Victor Iñúrria, arquitecte especialitzat en trinquets i carrers
artificials i primer president de la Federació de Pilota Valenciana:
Víctor Iñúrria: Escarré arribà a ser conseller d'esports en València i jo vaig demanar parlar en ell i no trobava la
manera que me rebera fins que al final me n'aní a parlar en Lerma 442 i li vaig dir: Vull parlar en el conseller
d'esports i diu: no et preocupes li diré que te reba, és que ja li he demanat i no i me vaig assabentar que li havien
parlat tan mal del món de la pilota, que era un món de deshonrats i que, per tant, ell no tenia ninguna il·lusió...

Richard de Meliana, l'encarregat de la promoció com a esport base en la Federació raona amb
arguments de versemblança lògica sobre el fet que la pilota continue formant part d'una cultura
subalterna contrahegemònica. L'absència en els mitjans de comunicació contribueix a que les
configuracions simbòliques dels pares valencians no canvien:
Richard: El xiquet xicotet cada vegà entraven menos a practicar pilota valenciana. Tots volen practicar
bàsquet..., futbol... tennis, atres tipos d'esport..., per què?...Jo pense que és que sos pares, a banda de la tele, és
que volen que siguen jugadors dels esports perquè pensen que algun dia poden fer-se professionals...
442 Fou el primer president de la Generalitat Valenciana.
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Jan el jugador de llargues i monitor de l'escola de pilota de Pedreguer també ho veu així. Els
arguments són de versemblança lògica. Els infants no tenen la pilota entre les seues preferències. El
futbol sembla acaparar-ho tot i si poden jugar a futbol no ho fan a pilota llevat de casos
excepcionals:
J 16: Però molt poquius..., que diu tinc igual fer-ho encà que ho faça bé en el futbol (...) N'hi han, n'hi hauran,
però poc, això poc.

Les diferències flagrants amb el fenomen esportiu institucionalitzat en tant completament
estandarditzat contribueixen molt a a anar a contra corrent, a que la pràctica continue sent
contrahegemònica per la seua lògica interna. El mateix informant, al final, empra una metàfora
estructural:
J 16: ...I no n'hi ha cap de deport que el públic ..., estiga dins que això a lo millor un moment arriba i a mi no em
sabrà mal, que el públic ja no puga estar dins, perquè seran una forma de fer-ho més formal, més serio, pot ser.
Però, que ara és això la pilota un deport però, en el que les normes no són com en els atres, és dir, el públic està
dins, no sé, els carrers cada un es d'una forma. No n'hi ha u, unes limitacions exactes (...). No n'hi ha ningun
trinquet igual a un atre. Cada trinquet és d'una manera... Home és gros.

Aquests fets posen de manifest que aquesta pràctica articulava i continua articulant tota una
cultura subalterna que, esdevé contrahegemònica. Fins i tot, hi ha precedents històrics que donen
suport als arguments de desencontre amb el poder i d'enfrontament paradigmàtic poble-ciutat (cosa
que analitzarem més endavant a través de la categoria 3. Procés identitari). Tant Joan, un aficionat
assidu a Pelayo, com el trinqueter de Pelayo coincideixen que la procedència social del capital
humà que conforme la pilota ha estat mancada d'una classe hegemònica com la burgesia des de
gairebé la irrupció d'aquesta classe social en la societat valenciana:
Joan: La burgesia de la ciutat de València no s'identifica amb la pilota no s'ha identificat mai en la vida. Tu has
vist alguna vegada a la Rita Barberà, l'alcaldessa de València en una partida de pilota? Mai no l'interessa en
absolut.
A.T 13: Mira jo sempre li tire en cara que la burguesia valenciana (...) no ha entrat mai en el trinquet.

L'alteritat representada pel neòfit a la pilota, que prové de l'estructura esportiva hegemònica, no
comparteix l'esquema cultural443 de la minoria militant. Altre cop es recorre a l'hàbitus, a la base
experiencial dels assidus a les partides (és a dir dels militants444). Nacho d'Almenara ens conta les
impressions d'amics seus que du al trinquet:
Nacho: Ui però si ahir jugareu tres contra tres hui tres contra dos". Clar tens que saber perquè se fa aixina, que se
fa per compensar les partides. Digam que eixos tres, ahi estos dos són tan bons com eixos tres...Això és una
manera que se fa, crec jo d'arreglar la postura, les travesses no? Però del punt de vista de l'espectaor, a la gent
això no li entra en el cap (Però tu veus que als espectaors això no els agrà, que estiguen 3 pa 2 o que ...?) Sí ho fa
atractiu, però és que s'ha intentat de moltes maneres. Últimanent, tu que estàs per ahi ho sabràs, que el Bancaixa
antes eren parelles contra trios, han hagut 4 o 5 anys que eren tot trios i ara han tornat a la parella contra trio,
però no sé, perquè és tot per lo mateix perquè se té en compter a la gent que ja va. Si tu vols ampliar, digam, els
espectaors (Que vagen atres) Molt bé (que vénen de l'esport modern diríem) Molt bé (pa que ho entenguen) pa
que s'entenga millor des de fora...

5) Com hem vist altre tret característic de la cultura subalterna és la procedència social. En el
passat el sector primari agrícola era el viver del nostre camp:
Dani: .., estem parlant fa 40 o 50 anys que és lo que te dic en els pobles pués a gent anava a treballar al camp i al
trinquet.
Manolo: com aquell que diu..., eren la majoria llauraors.
443 Veure capítol 2.5.1 "com?" p. 116.
444 Veure capítol 2.3.3.1 "com?", p. 97.
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El mateix informant en parlar del seu pare que féu el trinquet:
Manolo: No, ell ha sigut llauraor tota la vida (i va fer el trinquet i se deixa de ser llauraor o continuava...)
Continuà, lo que passa que tenia un trosset de terra i ho combinava.... Complementava, no és que tenia molta
terra perquè mosatros no hem sigut rics.

En referència als jugadors del passat, també s'al·ludeix al mateix sector laboral. Molts dels
professionals d'abans, com Juliet d'Alginet, de matí anaven al camp445 i de vesprada al trinquet.
Això era la tònica en molts jugadors, com el trio de Museros per exemple:
Paco: ..., jo recorde que el Xato de Museros que era d'ací al costat. El Xato de Museros ha anat sempre a l'horta i
Ruiz igual i atres tenien atres tipus de faenes.

Cal destacar que aleshores els considerats com a professionals segons la tesi d'Enric Monforte 446
eren els que jugaven a Pelayo.
A banda del sector laboral lligat al camp, l'edat de la gent també ha estat un factor a tenir en
compte. Els arguments de contigüitat de l'edat, amb el poder adquisitiu dels aficionats a fi de poder
travessar és important segons Manolo Soro el trinqueter de Massamagrell:
Manolo: ... Sempre ha sigut gent major. Si perquè és una cosa que va lligà l'aposta en l'això. Entonces la gent
jove que veies en el trinquet era gent que jugava a pilota, que estava jugant. La gent major havia jugat, i a lo
millor no jugava, entonces eixa afició naixia d'ahi, però la gent jove que veies eren els xiquets que estaven jugant
o gent jugava, que era aficionà..., i ja, practicament, eixa gent no es juava diners. Entonces la gent es juava diners
a partir d'un 30-40 anys quan tenien ja un sustento. Uns diners pa poder-se'ls jugar, perquè un jove mai ha tingut
diners pa jugar-se'ls, encara que ha hagut de tot.

L'habitus de classe i la identificació amb el poble, com és obvi, exclou a altres classes socials.
Això hem de sumar-ho als prejudicis (que hem analitzat abans):
Paco: .., la gent més normal, gent del poble, gent, abans era tot gent llauraora però ara llauraors cada vega n'hi
han menos, però jo crec que la gent normal del poble és la gent de la pilota..., les capes més baixes és on més
trobes aficionats a la pilota. No... (...?) Burgesos i els rics i tots estos van poquet a la pilota perquè sempre l'han
considerat que era una cosa de la plebe i que estava mal vista.

Si en el passat els agents, com hem vist, eren, principalment, llauradors ara hi ha de tot com
reflecteix Nacho, jugador de primeres partides a jornal, (és a dir que està fora de Val Net):
Nacho: La gent que jo conec hi ha de tot. Aficionats que siguen bons postors, que puc dir que són coneguts
meus. Pués conec un és representant de, pa que te faces una idea, és representant d'ascensors, una atre treballa en
una fàbrica de portes blindaes, un atre se dedica al negoci del blat. En Vila- Real i Borriana hi ha molt, molt,
molt que ve del món del taulell. El taulell, antigament pués era de la taronja, casi tot. Hosteleros tamé n'hi han.

Cal destacar que la identificació amb el sector agrari és tal que encara es parla de jornal als diners
que el jugador guanya per partida de la mateixa manera que en el camp és el que es cobra per un dia
dia de feina.
6) Pel que fa a la desigualtat, en primer lloc, hi ha una tendència a comparar el fenomen amb el
seu homònim basc (cosa que analitzarem més endavant en la categoria 3.2.3 procés identitari) i, en
segon lloc, és característic que es faça una referència constant a l'absència en els mitjans de
comunicació, la televisió en concret, cosa que col·loca a la pràctica en una clara desigualtat respecte
a la resta. S'entén per inducció lògica que va en detriment del fenomen:
En referència al model basc els arguments de comparació són freqüents a fi de ressaltar que la
pilota basca té un suport empresarial i institucional molt més fort que a la pilota valenciana:
Manolo: Tenen una, dos partides televisaes semanalment en directe...
445 Entrevista amb Juliet d'Alginet. 8.10.2015. Diari digital Pilotaveu.
446 Monforte, 2015.
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A la reclamació frustrada d'entrar en la televisió l'acompanya el desencontre amb el poder
institucional:
Mez 14: Pués..., sempre havem peleat pa que en els telediarios de C9 quan feien deports pués que hauria eixit
dos minutets. Mosatros estàvem en el comité (...) El comité peleàvem pa això. Pa vore si totes les dies en el
telediario, pués que isquera dos minutets i això no ho vam conseguir de cap manera. (Però això li ho dieu al de
C9 supose?) Mosatros ho diem a, a, a al representat de la Federació, o al que fóra, que parlaren. (I quina era la
resposta que obtenien?) Pués que, que no, que això no. Home no sé les respostes perquè a mi no m'ho dien. No
m'ho dia directament però después la Federació mos dia que era inpensable i en Val Net, en les reunions que
teníem tamé lo mateix, que dos minutets, per lo menos, de vez en quan, a la setmana, pa dir la partida d'esta
vesprà, la de demà, ahir se va va juar esta partida gran èxit. Mos creïem que era... una cosa que feia falta. (...) No
ho vam conseguir això.

La situació en els altres mitjans de comunicació, com en la premsa, és semblant es donen notícies
de tant en tant en diaris com Levante, Las Províncias i El Mundo però no hi ha una seguiment a
diari.
El reclam d'una plataforma televisiva per compensar la desigualtat endèmica és constant en tots
els entrevistats:
Fredi: Fa falta una plataforma audiovisual que mos... que traga lo que estem fent.

La deculturació que suposa l'arribada de la revolució industrial i l'abandonament, òbviament,
deixa a la pilota arraconada en els pobles i aquesta situació, a hores d'ara, no ha esta revertida atès
que la pilota continua estant absent dels grans nuclis de població. El cas d'Alcoi, que ens conta José
Luís, banca447 de llargues i aficionat a la modalitat de perxa, n'és un exemple:
J. L. 17: Ehhh, segons tinc entès jo ací en el poble es juava a pilota, o sea, a pilota era tot pilota i va eixir el
futbol, quan el futbol va fer el seu boom. Per exemple en Alcoi que el Alcoyano va estar en primera divisió (Ah
sí?)...(...) Pués això va ser la mort de la pilota definitiva (...) Pués va ser arribar la revolució industrial, haver
pasta en Alcoi invertir-la en el futbol (...), estar en primera divisió (...) va ser la (...) fulminà la pilota. No ho sé.
(...) Sí, i ací un poc es va...., reflexar un poc això, que ací tamé jo recorde que mon pare tamé va juar al futbol
(Tot i que ací no va haver revolució industrial no?) És igual, però sí que s'apeguen les coses eixes van aixina. I
ací n'hi hava un equip de futbol i un camp de futbol ahi i no ha hagut mai trinquet (...).

Les cultures subalternes, com la del nostre camp, també es caracteritzen per un constant
desencontre amb la cultura hegemònica o el poder. L'argumentació lògica torna a ser evident. La
manca de sensibilitatzació pel fenomen també es palesa. La cita fa referència a quan el trinquet de
Pelayo estigué tancat perquè un veí es queixà pel soroll i l'ajuntament el tancà, en compte d'intentar
solucionar el problema:
Joan: Sí tingué problemes efectivament i s'hagueren pogut solucionar molt fàcilment i el trinquet de Pelayo
estagué dos o tres mesos tancat per un tema d'insonorització...

La cultura hegemònica també està representada per les grans empreses, que, actualment,
continuen sense involucrar-se amb la pilota:
Joan: Mercadona, per exemple és una empresa valenciana i si eixe volguera si que podria esponsoritzar (...) Sí
però jo conec que haja dit "ahi va."

Hi ha l'abandonament i el desús en molts trinquets de construcció recent, fets pels mateixos
ajuntaments que els feren fa dècades i ara no els utilitzen. Ramón, un aficionat assidu al trinquet de
Massamagrell ens il·lustra amb el del trinquet de Sagunt, el seu poble:
Ramón: ..., és que jo per el reflexe que tinc d'aci de Sagunt tio. Està molt mal, o sea, deurien de participar inclús
ja dins de, no sé, de la conselleria d'Educació el tractar de fomentar l'esport nostre, l'esport autòcton nostre.

Sobre la llei BIC448 de protecció de la pilota i per extensió dels trinquets, el de Massamagrell
447 Es denomina banca al jugador que trau en la modalitat de llargues.
448 En premsa 27/08/2014 Europa press.València.
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reflecteix el següent raonament lògic que el va impedir vendre'l com passà a altres trinquets com
Gandia i Bètera a fi de fer negoci. L'ajuntament, però, tampoc li'l comprà, com sí que feren a Vila
Real, per exemple, cosa de la qual es queixa:
Manolo: Me'l feren sinse fer..., sent particular de protecció integral (...) No se podia vendre ni res... M'ho va fer
l'ajuntament, però sense donar-me'n, mantindre-me'l ni res... Però me vaig enfadar en el sentit de el d'això m'ho
feu vosatros maneteniu-me-la "No diners pa mantindre algo no en tenim". Entonces... En eixa època va ser quan
vaig canviar les galeries, después ha canviat la tela. Después ha canviat dos voltes piso d'este de llosa. Aixina
que...

El trinqueter d'Oliva deixa ben clar la falta de connexió i el menyspreu que han tingut els polítics
amb la pilota:
Vicent Malonda: ... Ha segut sempre aixina..., sempre ha pagat mal i tard sempre...En l'època socialista... Les
vam passar putes i quan va entrar el PP la primera cosa que va dir el diputat d'esports... en el 96 crec..."A estos
nos los vamos a cargar...

Paco Durà, un aficionat i periodista reflecteix el funcionament polític actual vers el fenomen. (És
menester fixar-se amb les metàfores estructurals al principi i al final):
Paco: ...,i s'ha involucrat prou el este conseller en la pilota. No sé, si serà flor d'un dia o què passarà . (Per què
dius flor d'un dia?) Pués, perquè, a vegaes, estes coses s'agarren molt bé i, a lo millor, al cap de dos anys diuen
que no n'hi ha pressupost i... Estava amparà, però anaven un poc a salto de mata, saps?

Hi ha, com Joan, l'aficionat de Pelayo, qui ja indica l'enfrontament poble-ciutat o la manca
d'interès en allò local per banda dels polítics valencians:
Joan: ... No els interessa. Això és una manifestació pueblerina, del pueblo, i ells no estan en eixa onda.

L'experiència del primer president de la Federació deixa clara quines han estat les intencions dels
polítics amb el seu llenguatge farcit també de metàfores. La manca d'identificació dels dirigents
polítics valencians amb la pilota és més que manifesta:
Victor Iñúrria: ... Era impensable que algú parlarà de pilota...,abans...Varem intentar fer propaganda amb el
Genovés...La càmara va dir que no... Zaplana va dir: hay que separar de una manera positiva a la pelota...

La mirada al passat es confronta amb el present:
Genovés II: ... Antes lo que deia Antonio n'hi hava futbol però poc, vull dir la pilota era un lloc, n'hi haven més
trinquets, no n'hi haven altres coses tamé, però crec que pel temps tot lo que n'hi ha no s'ha cuidat perquè,
simplement, no s'ha estimat... S'ha abandonat durant molts anys, eixen salvadors però són parxes, crec que fa
falta un canvi a molts nivells. Allí com tu dius pa ser basc tens que voler-la, cuidar-la i té que agradar-te la pilota,
ací la pilota valenciana no és aixina, pareix que siga una cosa... Uns companys de classe que van a entrar a
Pelayo: "A que en Valencià n'hi ha trinquet a que açò està ací..." A mi em dóna vergonya de començant pel
president... perquè mosatros som poc... I me toca un poc els ous el vore com ha canviat la pilota de mon pare, el
Fredi, el Rovell, un dia normal el trinquet i vore l'ambient que n'hi ha i veus que hui no... Ràbia de vore de que
no es cuida. Val Net fa la seua tasca, Federació fa la seua tasca però mos fa falta des de dalt que siga lo primer...,
en tots les aspectes de la nostra societat pa que arraiga i que la nova generació i que tu no tingues que anar a
ensenyar-li a un company de carrera que ja són majorets. Saber-ho en seguida, saber-ho prompte i sinó ho
coneixes no vas a...

Les aficionades també tenen una visió convergent amb la dels hòmens. El rebuig i la desafecció
dels agents implicats en el fenomen cap els polítics és palpable. D'aquesta manera el que s'ha
establert és una reciprocitat desafectiva, és a dir si els polítics valencians menystenen la pilota, els
agents de la pilota també menystenen la classe política:
No 15: (Bueno, però, les institucions valencianes sí que diuen que és l'esport autòcton) Sí, però poden dir molt. (Això és politiqueo i és pa omplir-se la boca de, de, de propaganda- Diu Vi) (Ja) (- Però a l'hora, no la recolzenDiu Vi) (No la recolzen?) Sí, els mateix, jo crec que els mateixos que diuen això no, no saben, no saben lo que és
una, no saben lo que és una partida... Van a una final important, de professionals, pa fer-se la foto i, i. (- No
saben, estan vinga el badall i s'adormen- Diu Vi) Sí, sí, passa això (- Riu Vi-) És que vas al trinquet i ho veus, és
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de veres. (- Riu Vi- ). Realment no saben lo que és una partida, és que jo crec que no n'hi ha algun polític aixina
que diga això aficionat de veritat i que no, no..., i que vaja a un trinquet no perquè siga una final i això, sinó per,
per, realment afició i que vaja una vesprà a vore una partida, jo crec que n'hi ha. (... O siga no trobes polítcs que
estimen la pilota no?) No, jo crec que no ho fan. - Riuen- (- Ni la pilota ni moltes coses- Diu Vi- ) - Més rialles-.

7) Finalment, el fet que el valencià es mantinga com a llengua vehicular a una societat com la
valenciana on el valencià ha estat substituït en la majoria d'àmbits per la llengua hegemònica, fa que
el tarannà subaltern del fenomen s'accentue encara més:
Victor Iñúrria: ...La Generalitat..., en un congrés no entenien que puguera ser la llengua oficial el valencià..., en
un congrés de pilota..., en traducció simultània...

Cal destacar que en l'àmbit sociolingüístic dins del fenomen gairebé no hi ha diglòssia:
Mez 14: ..., lo que passa que, que, en la pilota tu saps que tu els juaors, de Genovés, d'ací de la Pobla, deeee
valencià, trinqueters en valencià i después la meua dona el valencià, el meu fill estem transmitint-lo tamé el
valencià...

Sembla que no han canviat gaire coses des d'abans que es donara el procés de substitució
lingüística en els anys 60, en què en moltes famílies valencianes, i en molts àmbits d'ús com els
acadèmics per exemple, sobretot a les ciutats abandonen la llengua pròpia (el català) per
l'hegemònica (el castellà). La jove pilotaire de Beniparrell Noèlia n'és ben conscient:
No 15: ..., l'únic puesto on se dia que..., se conservà el valencià i que continuava igual era dins del trinquet i juant
a pilota.

És obvi, que en una comunitat bilingüe com la valenciana tots els que parlen en valencià també
ho saben fer en castellà, però en sociolingüística el fet que la comunitat siga bilingüe no vol dir, ni
molt menys, que tots integrants de la comunitat lingüística parlen totes dues llengües. Sovint, com
passa al País Valencià els bilingües només són una part de la comunitat, mentre que l'altra part és
monolingüe en la llengua hegemònica, és a dir, només parlen en castellà. Aquesta situació
lingüística, que sovint amaga un conflicte, és inexistent en l'àmbit de la pilota. De fet amb jugadors
de comarques castellanoparlants com els procedents de la Canal de Navarrés o de la Foia de Bunyol
es dóna immersió lingüística, com són els casos del mitger professional d'escala i corda Raül i seu
germà Fran (ja retirat) tots dos de Godelleta. Aquesta dada és força rellevant perquè trobar casos
d'immersió lingüística cap a la llengua subalterna és quelcom insòlit a una societat com la
valenciana en que cada vegada hi han menys valencianoparlants o més valencians que acaben
emprant el castellà com a llengua d'ús o vehicular. Llavors, trobar uns percentatges de
valencianoparlants tan alt en aquest àmbit en un idioma en clara regressió no deixa de ser quelcom
estrany, que encara palesa més encara a aquesta pràctica dins de la cultura subalterna. Com diu el
sociòleg Víctor Agulló:
Victor Agulló: ... Quin és el perfil sociològic del practicant de pilota? En més del 96% dels casos és un home i en
el 93% dels casos parlen valencià.
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Marxaors galotxa

Trinquet de Castelló de la Plana (Plana Alta) de principis del
segle XX. (Museu de la pilota del Genovés)
Cartell trinquet de Moncada ja desaparegut (Horta
Nord). Anys 60. (Museu de la pilota del Genovés)
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3.2.1.2.1. Marginalitat

1) Situació perifèrica
2) Pràctica minoritària

Dins de la cultura subalterna hem creat aquesta subcategoria que indica la seua situació actual
prenent com a marc de referència la seua condició descrita amb anterioritat. Com ja hem dit, a
través de les expressions dels actors del grup i les accions estudiades ens acostem a la marginalitat,
categoria que caracteritza la situació del fenomen dins la societat valenciana, és a dir, quelcom
secundari i gairebé en una situació de segregació a causa, amb dades objectives, de la minorització
alarmant que esta patint la pràctica. Indubtablement el fet que es mantinguen uns usos i costums
força allunyats de la cultura hegemònica contribueix a que la situació s'agreuge.
1) Es fan paral·lelismes o analogies amb la situació, també perifèrica, de la llengua, com els
arguments de comparació que fa Vicent Malonda, el trinqueter d'Oliva que també constata
l'animadversació dels polítics valencians vers la llengua:
Vicent: ... Jo ho compare molt en la llengua... Posen tots els mecanismes legals... però ells no s'ho creuen això no
s'ho creuen... La mostra més evident és la televisió... Diu que això s'ha de potenciar i això no s'ho han cregut
mai... És una vergonya.

No debades el professor de secundària i escriptor Víctor Labrado diu que "el retrocés de la
llengua i la pilota valenciana han anat en paral·lel."449
Fins i tot, des del mateix C9 la pilota era denigrada, era de fet, un càstig dins de la televisió tal i
com ens conta Nacho, el pilotaire d'Almenara i una de les veus més crítiques en les xarxes
socials450:
Nacho: ...,quan passa açò de C9 segons dien eh pa fotre a periodistes, això diu que era aixina; pués ara tu no has
vollgut acatar esta norma tu a gravar la partida dels diumenges com si t'envíem a què faces la mà, m'entens. (...)
Sí, sí i això ho han dit, per exemple, molts periodistes tipo Xavi Alberola se m'ocurrix ara mateix i después els
han enviat ahí com fent-los de menos i después eixos periodistes són dels que més han peleat per ficar la pilota
on toca, en el puesto que se mereix. Xavier Alberola està superorgullós d'haver retransmitit nosequantes partides
de pilota i de que l'hagueren..., un dia com a castig al trinquet. I tot això ve de decisions polítiques... És un
exemple.

D'altra banda, l'argument lògic de comparació amb el futbol sovint sembla inevitable. Llavors,
s'aprofundeix en la discriminació que pateix la pràctica per banda de la cultura hegemònica. Moro,
el mitger més veterà del raspall professional dedicat també a tasques d'entrenament en les escoles de
pilota ens aporta raonaments de confrontació amb l'aquiescència del poder amb el futbol:
Moro: ..., en el futbol jo no sé que passa que sempre n'hi han diners (Ja, vale) Entonces què passa? que que ja no
estem parlant de que sigam l'esport pobre però, a vegaes, pareguem que, que.

Com a conclusió de la situació perifèrica en tant la manca de suport de les institucions
valencianes la declaració del trinqueter de Pelayo, deixa constància de la resignació que hi ha:
AT 13: Ací estem acostumats a perdre.

El periodista Guillem Sanchis va anys feu un article sobre Panete un pilotari de Genovés que es
deixa la pilota per treballar de guixaire en l'època del boom de la construcció i després quan vingué
la crisi va tornar altre cop a jugar a pilota. Sanchis alerta sobre la precarietat professional de la
pràctica:451
449 Pilotaveu 20/06/2016. Diari digital de pilota.
450 Una de les veus més enèrgiques en el grup de Facebook: "Parlem de pilota."
451 Guillem Sanchis. 1/08/2012. Revista digital Nonada.
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Guillem Sanchis: Cada volta n'hi han jugadors que viuen exclusivament de la pilota, però és perquè no n'hi ha
més feina..., o siga n'hi ha molta gent que se n'havia del trinquet per a treballar i ha tornat al trinquet perquè no...,
hui en dia no n'hi ha, eren obrers o? Però, bueno, més que una millora del món professional això és el producte
que se n'ha anat avall i...(...) ..., però al mateix temps tamé fa menys atractiva al futurs pilotaris la professió.

La precarietat laboral, tocant els ingressos d'un jugador professional normal d'escala i corda, no
dóna per a mantenir una família. Jan de Murla que ara és pare d'una promesa de l'escala i corda ens
ho aclareix:
J 16: ..., el món aficionat el vec bé i el món professional ja fa temps que va mal (...) que va mal, que , que no es
trauen diners per a que, per a que puga haver gent professional (...) i que els guanyen la vida en són 8 o 9. N'hi
han que juen com a professionals, però, jo en sé, però si tinc una xiqueta. A Herrera va tindre família i s'ho va
deixar. (Herrera sí me'n recorde el punter este) Clar, perquè va tindre família. (Però, que vols dir que va tindre
família i per què?) Pués que ja no guanya prou de la pilota i va agarrar un bar.

Una dada important, pel que fa a la precarietat d'ingressos d'un professional actual d'escala i
corda, és que abans n'hi havien molts més trinquets en ús que a hores d'ara i, llavors, el jugador
tenia més llocs on triar. Ara el problema és que hi han molt pocs, les distàncies són molt llargues, la
nòmina molt baixa i a penes guanyen diners de les antigues propines. El trinqueter de Massamagrell
aporta dades:
Manolo: ... Que n'hi ha jugaoret que està jugant ací... 452, de tercera fila que està cobrant 800€ i té que anar a
Pedreguer, a Benidorm que són 50 € el viatge.

Dani, que sí que viu exclusivament de la pilota, també ho veu de la mateixa manera:
Dani: ..., pués ja no n'hi han les apostes que n'hi haven eh i si desapareixen patrocinis o Bancaixa n'hi ha dubte
ahi si seguix o no seguix pués clar a nivell pa guanyar-te la vida eh no és tan fàcil.

La situació actual i futura de l'àmbit professional en l'escala i corda es veu amb molt de
pessimisme atès que la manca d'ingressos fa cada cop menys gent puga viure de la pilota:
Nacho: El present està molt complicat... Jo no me considere un entès però. Jo sé com pot estar perquè estic en el
món i això. Però, la gent més veterana que va als trinquets. Periodistes que tenen prou renom en açò de la pilota
tots ho veuen prou negre." "El futur immediat jo el veig negre. Jo ho veig malament."

D'altra banda el que es podrien experts, com el cas de Manolo Soro, ex pilotari, fill de trinqueter i
actual trinqueter de Massamagrell ho veu igual que Nacho:
Manolo: "..., el negre està ara. Negre està ara. Negre sense llum." (...) "Molt negre."

2) Tocant la condició de pràctica minoritària, en primer lloc cal constatar que hi ha una clara
desigualtat entre l'abans i l'ara, Des de després de la Guerra Vivil fins a l'actualitat ha hagut una
descens, tant en el nombre de pilotaires com en el nombre d'aficionats , una minorització, en què a
causa de condicions polítiques, històriques i socials la pilota ha estat substituïda per altres usos i
pràctiques, com per exemple esdevenir en un emblema identitari, o una crida a la tradició, o el fet
d'haver estat reemplaçada pels esports moderns que han esdevingut en les pràctiques ocioses dels
valencianes i valencianes:
Els jugadors professionals en actiu més veterans, com Dani i Moro, reflecteixen una minva tocant
el nombre de jugadors professionals i el nombre de trinquets en actiu i per conseqüent:
Moro: (I números de pilotaris en comparació a abans als d'ara. Abans n'hi haven més en actiu?) Més, més (O siga
abans n'hi haven més. I també n'hi haven més trinquets en actiu?) Sí, o siga, abans envoltaven més...Entonces
claro a l'envoltar més, recollies més frut. (...) Ara estem més tancats.
Dani: "...,hi haven molt més jugadors (n'ereu més?) n'hi haven molt més, sí, sí, sí. Hi haven molts més jugadors
(I ara en sou menos) Molt menos. A nivell professional i diriem que dins de professionals emmh jugadors de
452 Ací es refereix al voltant de València.
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molt de nivell, jo he conegut èpoques que hi haven molts, dins dels professionals digam un grup selecte de molt
de nivell i hui en dia ehmmm vull dir, açò tampoc està bé que t'ho diga saps (en veu baixa), vull dir que figures,
figures, figures de les que la gent realment vol vore-les hi han poques."

El trinqueter de Massamagrell reflecteix que la pràctica sempre ha estat minoritària:
Manolo: ... Entonces procuraven que no repetir mai dos trinquets perquè no n'hi hava gent pa dos trinquets. (Pa
no llevar-vos la gent, perquè ja m'estàs diguent que abans tampoc n'hi hava gent pa dos trinquets?) Mai en la
vida. (Estem parlant sempre de minoria no?) Sempre de minoria. (Encara que abans sí que n'hi hava més gent,
estaven més plens...) Sí, però sempre partides, tots els dies tampoc eh.

En referència a l'àmbit aficionat, per exemple, Mònica de Massamagrell, Vicen i Noèlia de
Beniparrell ens constaten el que veiem en els trinquets i carrers actuals independentment del gènere
que jugue:
Vi 15: (- Tampoc- Diu No) d'aficionats normals i corrents són 4, són 4 els que estan ahi (- No n'hi ha molt- Diu
Mo) No n'hi ha, no n'hi ha...

Pel que fa a l'actualitat de l'escala i corda a la Marina Baixa per exemple, el trinquet de Benidorm
mostra una situació que, des d'una perspectiva diacrònica, sembla que quan més s'avança pitjor és
tocant la marginalitat en què ha sucumbit la pràctica, la qual cosa denota que la desafecció de la
cultura hegemònica amb la pràctica s'apregona cada cop més. Jan el reconegut pilotaire de llargues
de Murla ens dóna aquest testimoni de primera mà :
J 16: ..., i no saben que fer perquè vaja gent. Ara han posat l'entrà gratis, partides de professionals parle.

L'assistència de públic és escassa en tots els trinquets d'escala i corda, com hem comprovat a
través de l'observació participant. Les xifres tant del trinqueter de Massamagrell, com del de VilaReal testimonien aquest fet. El trinquet de Massamagrell, per exemple:
Manolo: ...Te diré el d'ahir, per exemple, 72 entraes de jubilat i 10 de normal, de no jubilat...

En el trinquet de Vila- Real l'ambient és molt semblant. Gent major i poca:
Mez 14: ... No jo te dic els números reals. Hui jo espere de 50 a 60. No vindrá més de 60 i més fàcil que vinguen
47 o 48 que, a lo millor, 60. A 5 € l'entrà. Venen 50 són 250 (250€). La partida val 250 €.

Finalment, el trinqueter de Pelayo atribueix el tarannà minoritari a la idiosincràcia del joc.
L'analogia amb l'òpera és molt significativa:
AT 13: ... Bueno, anem a vore és minoritari d'espectaors però ací tenim un, un periodiste que era Don Lorenzo
Milló (..) que jo en ell tenia molt bona relació, molt bona (...) que me dia Arturo: "no te empeñes en hacerlo, en
hacerlo macroespectáculo (Sí?). La opera es para entendidos y no entendidos".

El camp de l'escala i corda està compost sempre de la mateixa gent, i que és un espectacle cada
vegada més minoritari. Antoniet compara la seua època de jugador amb la d'ara com a aficionat:
Antoniet: ... Bueno, és molt pareguda, és molt. L'aficionat d'antes i el d'ara és molt pareguda, és igual. Els
aficionats... D'antes va molta gent ara al trinquet, lo que passa és que ha amainat molt, ..., però s'ha acabat molta.
La gent s'ha acabat molta d'anar al trinquet.

Com podem comprovar els agents que aguanten la pràctica estan desapareixent. En referència a
aquesta desaparició dels aficionats vam ser testimonis durant el període del nostre treball de camp.
453

A hores d'ara, sovint, es recorre a la crisi econòmica com a causa que explica la situació
453 A Deval un pilotaire dels anys 50-60, que va formar parella amb Rovell durant moltes partides, el vam conèixer
quan entrevistàrem a Rovell en el trinquet de Pelayo (11-9-13) i un mesos més tard (7-5-2014) quan entrevistàrem a
Manolo Soro el trinqueter de Massamagrell aquest ens donà la notícia de la seua desaparició.
147

DESAFIAMENT DE LA MODERNTAT. CAS DE LA PILOTA AL PAÍS VALENCIÀ

perifèrica, minoritària i marginal de la pràctica.
Mez 14: ..., des de ha vingut la crisi encà havem pegat més baixó.

El conformisme amb la minorització és palés. Dani el jugador més veterà en la nòmina de
l'empresa Val Net aporta la seua visió:
Dani: ... Entonces a nivell professional ja te dic és un moment delicat eh i fa falta que no la deixen de banda
perquè, perquè som un esport minoritari. No tenim que amagar-ho que som un esport minoritari... i una altra cosa
és el món professional i, bueno, espere que continue, vull dir, el moment és molt delicat. El més delicat que jo ha
vist mai. Tamé és veritat que la tele fa mal.

A causa de la minorització i la marginalització de la pràctica, òbviament, poblacions excloses om
els immigrants i els discapacitats no tenen més que una presència anecdòtica. Aquests trets indiquen
també la condició d'una pràctica cada cop més subalterna en què l'entrada de la dona no millora.
José Luís relata la realitat de la perxa la modalitat més minoritària:
JL 17: ... Però, no n'hi ha. Però, primer es que es jue, si és que no es jua ja.

Vicen i Noèlia totes dues de Beniparrell relaten la situació de la dona que juga a pilota.
L'estancament és obvi:
Vi 15: Tin en compter que açò no és una cosa que va... A vore no és com un futbol que té tant..., el futbol, igual
que els jocs olímpics tenen els paraolímpics. Mosatros és molt xicotet lo que tenim, és molr reduït i juem com a
aficionats...
No 15: ... Vull dir mosatros que ja duguem prou anys juant a pilota. Sempre juem les mateixes contra les
mateixes. Les partides ja estan. Vull dir són molt repetides. No n'hi han molta gent que entre o, o que (- Sí, entren
se'n van- diu Vi). Si però jo crec, no està no se renova.

Des de l'àmbit acadèmic el sociòleg i investigador Victor Agulló aporta les següents xifres:
Victor Agulló: ... El número de clubs, al voltant de 220. Malauradament, la xifra és més baixa i..., estaríem
parlant de 160-180, perquè n'hi han clubs que tenen una activitat..., molt minsa. Fins a l'any 2009 es van crear 20
clubs... En l'any 2011, 12 i 13: 8, 5 i 5, per tant en els tres darrers anys no hem sigut capaços de continuar
generant el mateix número de clubs com, per exemple, agafant només l'any 2009..., per tant, a nivell de clubs la
crisi s'ha deixat sentir.

En conclusió cal ressaltar que la minorització ja s'assimila com a endèmica.

3.2.1.2.2 Independència de l'estructura
de poder

1) Autogestió
2) Dependència postors

Sabem que la cultura subalterna que articula la pilota ha tingut la condició de ser independent de
l'estructura de poder atès que, si bé la cultura hegemònica ha permès que aquesta pràctica subalterna
es desenvolupara és perquè no la regulava, és a dir, que la pilota no formava part de les relacions
socials consolidades que el poder a través de lleis i institucions creava. D'aquesta manera la pràctica
establí la seua pròpia estructura desvinculada del poder com a forma de satisfer les seues
necessitats, que com hem vist, divergeixen de les de la cultura hegemònica.
1) L'autogestió era, per tant, necessària per ser veritablement independent. La figura de la
postguerra, el Rovell, un dels pilotaires més vells en vida sovint, fa referències als canvis socials
que ell mateix experimentar ja que estigué en actiu durant les dècades dels 40, 50, 50 i 70:
R1: ... Abans era una altra època, un atre estil de vida. La pilota era promocionada per la cartelleria.
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En consonància amb aquest cita el trinqueter de Massamagrell ens contava com es feia publicitat
son pare:
Manolo: Antigament el trinqueter anava per els pobles de la contornà i repartia. No estaven els mitjans de
comunicació. N'hi haven molt poquets...

L'autogestió necessitava de capital econòmic perquè trinqueters i pilotaires pogueren dedicar-s'hi
d'una manera professional, com fou el cas d'Antoniet d'Almassora que estigué en actiu gairebé 30
anys fins la dècada dels 90, com diu ell mateix, les travesses i les entrades eren les úniques fonts
d'ingressos:
Antoniet: ...Entonces la pilota anava a soles. Anava molta gent se jugaven molts diners. Era una atra època. Se
traien els diners de l'entrà i de lo que se juaven entonces... Anava sí, sí, anava molt, molt bé.

El trinqueter de Massamagrell també corrobora aquestes declaracions:
Manolo: ... Quan el trinquet ha sigut una cosa que s'ha mantés per ell a soles hasta hui... Hasta ara el 90% dels
trinquets eren particulars. Es mantenien per ells mateixos.

Quant a la lliga d'abans (Campionat nacional d'Escala i corda) i l'actual (Bancaixa- ara Bankia-)
es veu clarament l'autogestió. Manolo Soro, germà de Batiste Soro I, gran figura dels anys 60 relata
dades sobre l'autogestió d'abans:
Manolo: ... El trinquet no pagava, no podia pagar. El trinquet tenia l'equipo....I anaven a tornaviatge, a jugar
contra Tavernes i Tavernes a Gandia..., después ja la final era campeó contra subcampeó, o siga, el qua havia
guanyat feien una partida més per recaudar més diners i eixa partida era pa pagar el sopar que se feia del final del
campeonat i entonces anaven els jugaors, els federatius i els trinqueters i eixia de l'última partida: de
l'enfrontament entre el primer i el segon. (Ara això no passaria no?) No, no passa. Ara encà se fa la gala eixa que
fan de la pilota i això. No és ni sombra de lo que era. Encà que antes anaven 40 i ara en van mil. (...). Més gent i
no se paga del trinquet. (Se paga de la diputació supose...) De la diputació, o... Exacto.

D'altra banda la pilota aficionada del carrer fora de l'àmbit del trinquet també se mantenia sense
la intervenció de les institucions valencianes. José Luís, jugador de perxa de Gorga (El Comtat)
il·lustra metafòricament la situació d'aquesta modalitat al seu poble en les generacions que el varen
precedir com la de son pare (dels anys 60-90):
JL 17: ... però eren juaors del carrer, era (...) Estava viva.

2) Ramón un informant i porter,454 assidu a molts trinquets, analitza la situació tocant la fidelitat
de l'aficionat. Era obvi que perquè un trinquet poguera autogestionar-se calien postors que
travessaren. A hores d'ara, però, el que manca és això mateix: els diners dels travessadors:
Ramón: ..., més els travessaors (que van a jugar-se la pasta) clar, encara que no se'n juen molta però sí que van.
Clar segueixen molt i n'hi ha gent que jo crec que descansen soles els diumenges, perquè els diumenges no fan
partides bones i van tots els dies que si dilluns van a la Pobla, dimarts a Massamagrell, dimecres a Guadassuar, el
dijous igual va a Pelayo, el divendres van a Sueca i el dissabte van una altra volta a Pelayo...O siga que sí que hi
ha molta gent, però molta no.

Jan, la banca de llargues de Murla, ens relatava la dependència dels postors dècades enrere.
J 16: ... Jo ho ha conegut, jo juava la primera partida al trinquet. No vaig arribar a juar la segon, però juava la
primera partida he vist eixe món als anys, a partir de l'any 87, 88. La partida començava a juar-se quan els
postors acabaven de juar a cartes...

454 Veure capítol 2.3.1." Paper de l'antropòleg", p. 88.
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Trinquet de la Pobla de Vallbona (Camp del Túria)

3.2.1.3. Allò local

1) Lloc455 , locale456
2) Particularitats singulars

Un altre tret que forma part de l'hàbitus és tot allò que fa referència a allò local. Per allò local
s'entén aquell espai de relació situat concretament i geogràfica.
En el nostre treball de camp els llocs dins d'aquesta categoria han estat els trinquets i carrers on
s'ubiquen els assistents a una partida de pilota. Es tracta, com hem posat de manifest al capítol 1.5.1
"El lloc de la diferència" (p. 65) de llocs emblemàtics pel que signifiquen, és a dir, per la rellevància
semàntica, perquè posseeixen una familiaritat col·lectiva en si mateixa, una atmosfera pròpia
caracteritzada per una relació conreada i una identificació entre els agents tant en l'àmbit territorial i
lingüístic com en l'àmbit històric.457 Aquests factors, de fet, expliquen perquè la gent hi va, és a dir
són al raó de ser del lloc, altrament no existiren.
Allò local, per tant, ho fan els locals, en el nostre cas les persones que omplen els trinquets i
carrers. Cal destacar que en contraposició sinèrgica hi serien els cosmopolites, qui no pertanyen a
cap lloc, però que per tenir aquesta consideració els calen els locals, és a dir, les persones que sí que
455 El lloc fa referència al lloc antropològic d'Augé. Veure capítol 1.5.1. "El lloc de la diferència", p. 65.
456 Està relacionat no només amb el lloc situat sinó amb l'activitat social. Per exemple podria existir un lloc geogràfic
sense aquest tipus d'activitat o xarxa social. Veure capítol: 1.5.1. "El lloc de la diferència", p. 65.
457 S'ha prés com a referència la tesi d'Augé (1996).
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s'identifiquen amb un lloc com ha estat el nostre cas, és a dir, que els cosmopolites no existirien
sense l'existència d'allò local.
A través del treball de camp hem trobat que els agents interpreten el trinquet o el carrer de la
mateixa manera.
1) Un exemple que s'acosta molt al concepte locale de Giddens458 és el trinquet de Pelayo que en
què es palesa una familiaritat col·lectiva. Per a Joan, un aficionat d'aquest trinquet consta d'un
veïnat regular i el grau de regionalització és important.
Joan: ..., és una gent que s'ha criat al costat del trinquet i que continua anant, és gent del barri i jo diria que això
seria un terç, a lo millor, dels habituals, i dos terços és de gent que ve dels voltants, de l'Horta sobretot, de
l'Horta Nord i alguns de la Ribera, de l'Horta Sud també.

El trinquet com a espai identificatori i familiar es veu en els arguments de comparació tant del
pilotaire Jan, com de l'ex pilotaire Mezquita com en el trinqueter de Pelayo:
J 16: ..., el trinquet és un puesto que dóna molt de gust anar a mirar. A juar encara més. (Tu vas a vore partides
tamé no?) Claro, jo per, el meu d'això de, quan te fas vell què farem. Jo mentres puga anar al trinquet, que trobe.
És que és un puesto que a part de mirar la partida, xarra molt, és (...) No és com el cine. (Supose que tamé aniràs,
per exemple, a Pedreguer i se coneixereu tots no?) Claro i xarres i veus la gent. És un puesto que jo tinc molt de
gust. De jovenet jo juava i ja m'agradava l'ambient, l'ambient del trinquet.
Mez 14: ... La veritat és que jo vaig a Pelayo i casi me considere a ma casa i vaig Massamagrell i lo mateix.

AT 13: ..., jo tamé m'imagine que quan u va a un puesto i necessita anar a eixe puesto és perquè s'econtra
cómodo,(...) perquè va, jo crec que, va a sa casa, a l'altra casa que tenen i pa mi això és importantíssim perquè
veus que entren i anys i anys i anys i vénen...

En referència al trinquet com a espai de relació per damunt de la lògica dels espais de fluxos tant
Fredi, actual gestor de Val Net, Dani el pilotari professional de Val Net més veterà i A. Tuzón el
trinqueter de Pelayo emfatitzen la socialització:
Fredi: ..., el trinquet és un lloc eh, un lloc de... Moltes vegades de contacte... Ha segut sempre. És un lloc de
reunió no?
Dani: ..., és un poc especial.
AT 13: ... Ací venia el tio Vicent, que jugava al tute, que...,donava gust vore'l. Jo no sé l'animalà de tonellaes que
haurà comprat ell ací de taronja...

El fet que l'avantsala del trinquet siga un bar, cosa freqüent en molts trinquets, propicia espais de
relació com els que es teixeixen a través dels jocs de cartes o del dominó, la qual cosa l'hem poguda
comprovar a través de l'observació participant. (Tot i això, aquests atributs seran analitzats amb més
deteniment a la categoria 3.2.2. Comunitat).
Cal assenyalar que en un trinquet la xarxa d'interaccions entre jugador i espectador és molt
directa i força nítida. Ramón un assidu al trinquet de Massamagrell, empra arguments de
confrontació amb altres llocs esportius:
Ramón: ..., sí, lo que passa que en els moments eixos tan accelerats com estàs tan directament en ells. Per què tu
si anaren a un camp futbol no saps el comentari, o lo que puguen dir , per la distància... No hi ha un contacte
directe, però a banda..., tu en el trinquet si que els escoltes i els tens ahi i vas coneguent a la gent. Vas
coneguent... Perquè jo en això me fixe prou.

La dimensió relacional i identificatòria del lloc la dóna la fidelitat, cosa que hem comprovat a
través de l'observació participant i que contrasta amb el fet que el veïnat és regular i que hi ha un
ambient de familiaritat col·lectiva atès que gairebé els assistents són els mateixos.
458 Giddens, 1991.
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D'altra banda amb el carrer s'estableixen analogies en el sentit que el carrer era l'espai de relació
abans que el trinquet. En aquest sentit el lloc va unit amb l'habitus i el ritual en les partides de
festes, cosa que com hem vist està relacionada no només amb el lloc situat sinó amb l'activitat
social. Per exemple, pel que fa als aficionats dels carrers del Comtat com diu José Luís Gorga, una
banca de perxa i llargues:
JL 17: ... Són seguidors més que aficionats perquè..., a lo millor, saps que, jo vaig a juar a Balones la partida de
festes i sé totes les cares que van haver mirant-me i canvien tres. De 100 n'hi han 3 noves. (...)

Com es pot comprovar en els carrers també hi ha una familiaritat col·lectiva, ja que no varia gens
del tipus de públic que hi ha al trinquet en tant que tothom s'hi coneix, com també passa al trinquet.
2) Pel que fa a les particularitats singulars del trinquet, hi han, fins i tot, diferències entre les
comarques. Aquestes particularitats, però, per banda dels més joves, socialitzats en el fenomen
esportiu, es veuen com a negatives (Ja ens trobem davant del canvi en la jerarquia de valors, cosa
que veurem en la categoria 4). L'anhel estandarditzador ja aguaita. Això i tot les particularitats
entre els mateixos trinquets encara hi són ben paleses, tal i com diu el pilotaire Nacho:
Nacho: ...J o ho veig en la gent que me pregunta o quan me'n porte a algun amic a vore una partida. "Xé pués el
trinquet de Borriana no és com el de Guadassuar. En el trinquet de Guadassuar quan pega al ferro, a la baraneta
és encalà i en Borriana continueu jugant...

Aquestes particularitats, com per exemple, dins de la mateixa modalitat jugar al carrer o al
trinquet, com és el cas del raspall, fan que la normativa siga flexible i que s'apel·le al sentit comú.
Per exemple en raspall al carrer la pilota aturada s'ha de colpejar en la mà no dominant, però en el
trinquet no. Manolo Conca, professor d'Educació Física i formador de molta gent que s'endinsa en
l'ensenyament de la pilota és un gran coneixedor i defensor d'aquestes particularitats:
Manolo Conca: ... Raspall al trinquet.., no hi ha ninguna ratlla de falta al mig... Ací es para i es jua en la mà
dominant, perquè és un fallo pa que la gent no s'encara en el públic...

A més a més, altre tret definidor d'allò local en el nostre estudi, ha estat el fet que les condicions
de les partides s'acordaren prèviament. El pacte, de fet, era molt important a l'hora d'arreglar la
partida en el carrer. Posem l'exemple de la modalitat de perxa de la mà de José Luís Gorga, en què
la partida s'arreglava amb l'objectiu que estiguera compensada459:
JL 17: ..., en la galotxa que jo sapia sempre ha estat al mateix puesto...Però, això són més coses ja no és una
modalitat,.., és una partida determinà em la que se la jua uno contra un atre però canviant la perxa de paret (...)
Clar, això és una cosa del moment, no de que siga una modalitat, una modalitat ara de perxa esquerra, o perxa
dreta. (...) ..., en tots els pobles està la perxa al mateix puesto (...) ..., al fer la partida pa igualar-la, pués, a lo
millor, en un moment donat feien una cosa o una atra.

Fins i tot, dins d'aquesta mateixa modalitat hi havien més particularitats, com la forma de
comptar els tants. Depèn de si juguen a pujar o baixar, o a punts els jocs es compten d'un en un o de
de cinc en cinc:
JL 17: ...En canvi, contant-se els jocs uno a uno,.., quan es jua a tantos de pujar i baixar sí que es compten de 5
en 5 (...) Sí- Somriu- És curiós.

Cal dir, però, que actualment ja no es juga a pujar o baixar, llevar de casos excepcionals com en
partides de festes o d'exhibició. L'estandardització esportiva s'ha imposat a la tradició en aquest cas.
El fet de jugar en un espai semidomesticat com un carrer dóna lloc que en cada poble hi hagen
particularitats diferents. Aquest fet propicia la interacció, el diàleg i poder arribar a un pacte si
s'escau. A hores d'ara en els carrers naturals (en contraposició als artificials) 460 el pes de la tradició
459 En la modalitat de perxa, que forma part de les modalitats de ratlles, es fereix a un dau (semblant a la galotxa) i
aquest dau es pot col·locar una banda o altra del carrer sent així perxa esquerra o perxa dreta.
460 Cal dir que en la modalitat de galotxa sobretot, predominant a les comarques de l'Horta i la Ribera Alta i Baixa, s'ha
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és el que s'imposa, com passa en els pobles del Comtat que juguen a la modalitat de perxa, que cal
dir que és una de les modalitats més minoritàries:
JL 17: ..., pràcticament, jo conec les particularitats de cada poble, no m'ho tenen que explicar. Lo normal és que
agarres a l'equipo contrari i li: Xè mira si pega ahi al portalet és aire. Aquell no, aquell és 15 (...) És aixina (...)
Ací si bota d'ací pa ca allà és falta sinó tal. Si cau d'ací. Si cau per ací és falta i si cau per allà bona. (...)... En
teoria n'hi ha una..., norma estàndar però molts pobles tenen particularitats.

Fins i tot el fet d'adaptar-s'hi al carrer també regula la lògica interna, és a dir, les regles del joc pel
que fa al nombre de participants per equip. Cal dir que aquestes particularitats s'han mantingudes
més en comarques com el Comtat o l'Alcoià, pobles d'interior que han patit una despoblació:
JL 17: ... En llargues tame són 5x5. Lo que passa que n'hi ha algun carrer com Parcent, per exemple (...), que és
més xicotet i, normalment: Xè juem 4, però això, últimament, està un poc de polèmica, sobretot, en perxa perquè
tamé ha hagut algun poble que: ...Ací juem 4. Si l'equip que va són 5 i volem juar 5, en teoria deurien de juar 5,
si tu vols juar 4 ja t'apanyaràs. (I juarien 5 contra 4) Exacte... Són 5, en perxa juen 5 contra 5. Sempre. (...).
Sempre 5x5 i en llargues igual (...) L'única excepció que n'hi ha és que n'hi ha algun carrer per ahi, ja et dic...,
que són carrers molt estretets i, a lo millor, més xicotet i diuen: Xè ací en 4 ja va bé. Com en Benillup. En
Benillup en 4 sobra.

La importància d'allò local com a patrimoni també reïx. La relació del llocs on es juga a pilota
amb la història dels pobles, ha estat, de fet, el germen de tantes modalitats o maneres de jugar, atès
que es creaven un munt de possibilitats per a la pràctica de la pilota. Tant la pilotaire Mònica com
tot un estudiós de les modalitats Manolo Conca valoren aquest fet (cosa que, d'altra banda no està
exempta de controvèrsia, però que investigarem més endavant a través de les categories 4 i 5).
Mo 15: ... Ací tenim totes les modalitats que tenim. Algunes s'han perdut per desgràcia, però tenim moltíssimes
modalitats.
Manolo Conca: ...La gent on fora i com fóra volien jugar a pilota (...). Si el carrer no era..., llarg s'inventaven una
manera de jugar en un carrer curt, sinó podien construir un trinquet gran construïen un trinquet més menut...
Tantes modalitats formen part de la riquesa motriu del poble valencià...

tendit a fer carrers artificials, és a dir, carrers que simulen un carrer natural exclusius per a jugar a pilota. En aquests
tipus d'espais de joc, no hi ha tantes particularitats.
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Trinquet de Pelayo (València)

Partida de raspall a Rafelbunyol (Horta Nord)
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Entrada del trinquet de Pelayo. Anys 50-60

Dau de perxa al carrer de Castell de Castells (Marina Alta)

Pedra per a traure a raspall al carrer de Rafelbunyol (Horta
Nord)
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3.2.1.4.
intrínsescs

Valors

humanístics

o

1)
Honradesa
estructural:
noblesa,
caballerositat, bonhomia, respecte, honestetat, la
paraula, l'honor
2) Altruisme i solidaritat

Dins de l'hàbitus dels agents hi ha una sèrie de valors estructurals a la pràctica que representen
tòpics als quals els agents es remeten sovint amb el suport d'altres arguments com la tradició i la
lògica estructural. És el que configura el capital simbòlic de la pràctica,461 és a dir, el capital
cultural interioritzat que s'adquireix dins de la pilota valenciana El capital simbòlic és un concepte
emprat per Bourdieu (1991) a l'hora d'explicar els recursos lligats a la posició en una xarxa de
relacions, com les que tenen lloc en les partides de pilota en els carres i trinquets del territori
valencià. Òbviament, aquest concepte està molt relacionat amb el capital social que és el que
configura aquesta xarxa de relacions que l'agent estableix en el camp. Com comproven aquest
valors humanístics o intrínsecs, aquestes categories de pensament i percepció dels agents socials del
nostre camp d'estudi configuren tota una jerarquia de valors que es basen en respectar les normes
internes del joc.
Tots aquests valors validen una de les nostres hipòtesis inicials sobre que els valors humanístics
són predominants en la pràctica. No obstant això, no havíem contemplat els valors instrumentals
que, com veurem en la següent categoria, també hi predominen. La diferència entre els valors
intrínsecs i extrínsecs és que els valors intrínsecs s'apliquen a les normes internes del joc, és a dir, a
la seua lògica interna i externa. 462 Els valors extrínsecs, en canvi, no formen part de l'estructura
interna de la pràctica a més que la majoria formen part del camp professional on hi ha fluxos de
diners.
1) Les declaracions dels nostres entrevistats denoten una honradesa estructural implícita, és a dir,
una sèrie d'atributs inherents a la pràctica que la doten de significat. Així és com la noblesa, la
caballerositat la bonhomia i el respecte que podrien actuar com a sinònims, se solen atribuir tant als
jugadors com als aficionats:
El trinqueter de Massamagrell a través d'un argument de confrontació ho fa incompatible amb la
resta d'esports:
Manolo: ... És l'únic deport que s'ha vist que jugant-se els diners jo dic falta i, a lo millor, n'hi ha hagut u que s'ha
jugat un milló de pessetes... Això en atres esports crec que seria incomprensible -Riu-.

En referència als aficionats la opinió del trinqueter de Pelayo valida la del trinqueter de
Massamagrell:
AT 13: ...No tens res que vore un aficionat a la pilota en res de, en un atre deport, res, no té. Perquè jo no conec a
ningú que puga perdre i no passa res se'n va. O sea, jo veig que vas al futbol perds i volien cremar el camp de
futbol, volien matar a l'àrbit...

Aquesta honradesa estructural comporta un comportament en els agents (aficionats i jugadors)
que dista molt de la resta d'esports. De fet, els comportament canvien depenent de la pràctica. És a
dir, la pilota implica un acord tàcit de respecte mutu entre aficionats i jugadors. En l'entrevista amb
el trinqueter de Pelayo podem comprovar-ho:
AT 13: ... (Però, per exemple, un aficionat a la pilota que tamé siga aficionat al futbol- Sí se transforma- En un
461 Veure capítol capítol 1.2 "Cultura. Què estudiem", p. 48. El capital simbòlic és un concepte emprat per Bourdieu
(1991) a l'hora d'explicar els recursos lligats a la posició en una xarxa de relacions, com són les que tenen lloc en un
trinquet o en un carrer.
462 Veure capítol 1.1.3.2. "La pilota valenciana. Una relació dicotòmica entre l'esport i el joc", p. 33.
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camp se comporta igual que ací o?) No, no és que (Ah no?) No, no, no, canvia (O siga alli insulten i ací no?)
Exactament (I ací no?) Ací, és que eixa és la realitat. (..) Se transformen. Ací és que n'hi ha una llei no escrita i és
que tens la obligació de respectar al que tens al costat i respetar al juaor que tens al costat teu ... Ací, jo en 35
anys..., ha tirat ací a tres en el trinquet.

Joan, un assidu a Pelayo en referència als jugadors:
Joan: ... Normalment és gent molt noble, molt esforçada...

Dins del trinquet, com en el carrer, també s'apel·la a la honestedat del jugador. Ara, però,
l'argument de confrontació amb el País Basc deixa en millor posició als valencians com diu
l'aficionat a l'escala i corda Ramón:
Ramón: ... (Però en Massamagrell no hi ha jutge...?) Els marxaors...(Consideres que són seriosos ells?) Sí, per
supost, i els jugadors també, perquè això en el País Basc no passa perquè si la pillen al segon bot com al jutge se
li escape és bona, el jugador no diu que és falta. Jo això ho he vist en alguns jugadors, cosa que ací ho pot fer un
jugador de cada 100...

És obvi que la modernització i la institucionalització de la pilota a Euskadi ha comportat aquesta
pèrdua d'honradesa que al territori valencià encara és palesa.
A més a més, aquesta honradesa estructural fa innecessària la intervenció de les forces de l'ordre
públic. L'experiència vital de l'ex pilotaire professional Antoniet d'Almassora així ho manifesta:
Antoniet: ... La gent de la pilota jo crec que serà de la gent més bona perquè se juen els diners i s'enganyen i no
mai ha hagut ningún lio en el trinquet. (..?) .... Han dit una pilota que ha sigut falta i el marxaor, el juez s'ha
enganyat i no ha passat mai res, no ..., l'aficionat a la pilota jo crec que és la gent més bona del món me crec jo,
perquè se juen els diners i no ha hagut mai ningún jaleo. La prova és que no n'hi ha mai policia ni n'hi ha mai res
en el trinquet.

Mezquita, el trinqueter de Vila Real, també dóna arguments idèntics que confronten els
d'Antoniet:
Mez 14: ... Però dins d'això jo veig que li respete molt a la gent a l'aficionat perquè els considere molt bona gent.

La visió de Jan, el jugador de llargues, com la dels trinqueters de Massamagrell i Pelayo, mostra
el que passa amb els aficionats de llargues a la Marina. Tot i això ja vaticina un probable canvi en la
jerarquia de valors en la pràctica (subcategoria 3.2.4.3 que analitzarem detingudament en la
categoria 3.2.4: hibridació. Intent d'evolució cap a l'esport modern) i per tant una futurible pèrdua
de l'honradesa estructural:
J 16: ..., normalment, es porten com a cavallers que diguem en la pilota (Sí). No tiren en el cap a parar-la, per a
fer-li mal a l'altre equipo ni res sinó actuen com a públic neutral (...) per general. Cada volta menos perquè el
món mos porta (...).

Aquests valors intrínsecs, sovint doten, a la pràctica d'adjectius ben intencionats, com diu una
jugadora aficionada de raspall. Hem de dir que, com diuen les dones pilotaires de raspall i de
galotxa que entrevistàrem, el fet que no siga un joc de contacte facilita també la bonhomia:
Mo 15: I és diferent als atres esports ( ...)...En la canxa eres, en la canxa jues en contra, però des, però antes d'una
partida t'estàs arreglant en eixa persona. Estàs parlant. T'ho estàs passant bé. Després vas al trinquet jues contra
eixa persona, eres amic d'eixa persona i acabes la partida, has guanyat, has perdut (- Té igual- Diu Vi)... En ells,
parles, te'n vas a fer-te algo. (- És molt sà- Diu No). És molt sà en tots els sentits. (- I ademés no, no té- Diu Vi)
No és com atres esports que (- Sí, no té mala idea de, de, de males paraules, ni espentes, ni fer-se lesions aixina
brusques ni..., se dia és un joc de cavallers, pués ara és un joc de dones)- Riuen totes- (- De dones i cavallersDiu Vi).

Els arguments de Jan, el pilotaire de Murla, també s'adhereixen als de les dones entrevistades:
J 16: -Colps a taula- Vull dir, a mi la pilota m'agrà una per eixa, perquè és un joc que no..., hi ha contacte i que
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afavoreix lo que hi ha a la pilota. La pilota sempre ho diguem mos canvíem al mateix vestuari, és dir, no n'hi ha
un. Acabem de juar junts. Jo me'n vaig a juar a València a, contra Malià, mo n'anem junts en el cotxe. Después
allí traguem en contra (...) I vull dir que noooo, después les partides no n'hi ha equipos establits. Les partides
sempre intenten igualar-se, sí, sí, sobre la marxa, hui pués ara esta temporaeta Jan ha estat més fluix pués..., me'ls
posen més forts a mi. Tot això pués m'agrà.

En consonància amb aquests valors trobem que les declaracions tant dels informants com de les
conferències convergeixen cap el respecte, com a valor predominant i important:
L'exfigura de l'escala i corda dels anys 50, 60 i 70 Toni Reig, Rovellet, deixa constància d'aquest
valor en referència als aficionats:
Rovell: ..., sempre ha tingut molt de respecte al públic, al públic, no a la partida, sinó al públic..., de fet, han
hagut partides fluixes i no ha hagut una bronca, sí algun xiulit..., però no, el respecte al públic.

Ultra això, dins d'aquesta honradesa el tracte de paraula dóna prestigi i dignifica a la persona.
Arturo Tuzón, el trinqueter de Pelayo, dóna arguments de confrontació dins la versemblança lògica
entre el passat recent i el present dins del trinquet:
AT 13: ..., a mi lo que més m'agrà és lo que antes se feia ací fa 15 o 20 anys que era la paraula. La paraula de de
de dir "ha perdut ehhh tres mil pessetes demà te les donaré" i demà venien i te les donaven. Això, eixa ètica s'ha
perdut. (Vale). Pa mi sí, pa mi això era importatíssim.

Com podem observar, el canvi en la jerarquia de valors, que abans feia esment Jan (i que
s'analitzarà a través de la subcategoria 4.3) ja torna a aguaitar.
Hi ha confiança perquè hi ha paraula, per això els postors paguen al final i no al principi, és a dir,
normalment no van els diners per davant. El trinqueter de Pelayo deixa constància d'això:
AT 13: ..., la majoria de la gent te guardes els talons. Vull dir t'ajues 50. Me guarde el taló (...).

D'altra banda, pel que fa a la lògica interna del joc, és a dir, a la gramàtica o regles de les
diferents modalitats en raspall o en llargues que són jocs d'invasió 463, o també en les modalitats de
joc indirecte, no existeixen sancions o penalitzacions perquè que no es fa nosa a l'hora que el
jugador contrari jugue la pilota a causa de l'acord tàcit que hi ha de deixar jugar sempre. És molt
significatiu que des de la meua experiència personal com a docent d'Educació Física cal assenyalar
que els estudiants aliens a la pilota i formats o educats en l'esport institucionalitzat sovint no deixen
que l'equip contrari puga jugar la pilota. Aquest fet té lloc perquè no estan familiaritzats amb la
pilota i per tant, no tenen l'honradesa interioritzada. La següent cita del jugadors de llargues Jan
reflecteix el que passa en la realitat de la pilota en referència a deixar jugar:
J 16: ... No ho fa ningú.... és lo mateix que et dia que el públic... És lo mateix. A ningú puesto tu quan va a juar-la
a l'atre no pots anar fent-li...

Aquest mateix informant ens aporta la seua experiència amb les modalitats internacionals com el
one wall que la contraposa al frontó valencià. Aquest és el clar exemple que confronta la
incompatibilitat de valors entre la pràctica local valenciana i la pràctica de la pilota a mà en un
àmbit internacional. Estem davant de la premodernitat contra la modernitat. En el nostre cas
l'arribada de la modernitat suposaria la pèrdua d'aquesta honradesa estructural:
J 16: ... A la pilota nostra, al frontó valencià nostre tu quan l'acabes de juar tens que donar totes les facilitats a
que l'atre la jue.

Com dèiem en el paràgraf anterior, en la modalitat internacional de one wall464, en la qual juguen
463 Joc d'invasió vol dir que hi ha un camp únic per a tots dos equips com en les modalitats a ratlles i el joc per baix
(veure capítol 1.1.3.3. "Les modalitats de joc", p. 40). La contraposició serien els jocs de canxa dividida com les
modalitats per dalt corda, en què cada equip roman en en el seu camp i no pot envair el del contrari.
464 Veure capítol 1.1.3.3. "Les modalitat de joc", p. 40.
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tant europeus com llatinoamericans l'honradesa estructural present a la pilota valenciana no hi és.
Aquesta honradesa, a la qual fem esment, implica que el comportament del jugador ha de ser
exemplar, atès que és el portador d'aquesta categoria, per això mateix quan l'erra és el primer que ho
diu. L'honorabilitat com a qualitat moral ha de preponderar sobretot en els jugadors. Els exemples
que posa Jan, el jugador de llargues, dins dels trinquets són molt significatius:
J 16: ... Sí, sí, una cosa és que, en la pilota mateixa ha estat mal mirat, és una deshonra que te pillen, pués, que
l'has de juat de roïn i no ho digues. Tu eres el que ho tens que dir primer que tots (que això, per ara, encara està
viu no?) Sí, sí (...) té amenaces, vull dir de, em referisc a que sempre hi ha algú que no ho fa (però la majoria de
juaors sí que ho fan no?) Claro, i jo per a mi lo que més fa que ho fem és que està mal mirat que no ho faces, que
és un valor per una persona fer això, m'entens. A Rovellet mateixa dien, la donava. Mon pare diu que Rovellet ne
donava algunes que les havia juaes de bo. Però, com era un valor (...), bueno això ho diu ell, com a dir: com és
un valor donar-la, la donava (...) I son gent que valoren... Tu veus Rovellet, el Genovés, el pare, els conec
valoren més eixes coses que els diners ...

El professional de l'escala i corda Dani apel·la a l'honradesa com a tret d'identificació personal. A
més a més, aporta relacions de contigüitat de versemblança lògica amb l'ètica:
Dani: ... Tu saps que la pilota és un esport un poc peculiar en el aspecte que quan un jugador juga una pilota al
segon bot o que és falta el mateix propi jugador és el que alça el mà i diu que és falta, un poc un senyorio. Jo
això vull... M'identifique no soles en eixe gesto, vull dir, pense que si ho extraus d'ahi per a la vida cotidiana, vull
dir, eixe senyorio o eixa honradesa eh, per això diuen que és un esport de cavallers no? Vull dir no? el traure-ho
d'ahi pense que també te pot valdre per a la vida.

Aquesta honradesa i respecte estructural ha estat valoritzada en l'educació. L'endoculturació
generacional és ben palesa des de l'ensenyament obligatori com declara el professor d'Educació
Física i formador en pilota Manolo Conca:
Manolo Conca: ... Nosaltres que treballem en educació la gastem com un exemple de noblesa..., de bonhomia, de
funcionar, això no s'ha de perdre mai ....No n'hi han discussions i sinó diu 15 ell mateixa es descalifiva...

José Luís en referència als joves amb els quals jugava a llargues empra una metàfora estructural
molt significativa. Ací, però apareix l'endoculturació a través de la família:
JL 17: ..., Jo que sé Pablo, igual que Jesús el seu germà pués són xavals que s'han criat en la pilota i tenen els
valors. Son pare els, s'ha..., s'ha ocupat de que..., que tinguen els valors que toca.

Mònica de Massamagrell, fa esment a l'endoculturació mitjançant les recents escoles de pilota
actuals, que és on la majoria de xiquets i xiquetes aprenen a jugar a pilota d'ençà que l'àmbit
comunitari ha perdut la vigència d'antany i el carrer i la família han deixar de ser transmissors de
maneres de pensar i comportaments tradicionals.
Mo 15: ..., els valors que t'inculquen si vas a l'escola de pilota i tal, són els valors de, de donar les faltes, de si
t'ha pegat al peu, si l'has tocat, o no l'has tocat, això són els valors que t'inculquen.

El sociòleg Víctor Agulló, en una de les conferències (tractades coma grup de discussió) 465,
equipara el codi de valors de la pilota amb els de les arts marcials a través d'arguments de
comparació de versemblança lògica:
Victor Agulló: ...Me crida molt l'atenció el respecte a l'adversari, l'horitzontalitat en les relacions que és un fet
que només trobem en alguns esports d'arts marcials.

2) Finalment l'altruisme i la solidaritat també han estat valors importants, que òbviament estan
relacionats amb l'honradesa estructural, com demostren els fets que els jugadors han jugat partides
amb fins solidaris, o que els trinqueters sovint deixen entrar als infants al trinquet a canvi de res:
R1: ... sempre ham sigut solidaris... Anàvem a jugar a Fontilles...
465 Veure capítol 2.3.4. "Grup de discussió", p. 101.
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El Rovell es refereix a un sanatori de lepra que hi havia a La Vall de Laguar (Marina Alta). Molts
jugadors i el trinqueter del Zurdo de Gandia s'oferien per fer una partida i recaptar fons per al
sanatori.466
El trinqueter de Pelayo, així com Mezquita el de Vila Real sovint deixen entrar les escoles al
trinquet sense cap problema ni haver de fer cap tràmit burocràtic, cosa que nosaltres hem pogut
comprovar com a professors que organitzàvem la visita. Durant l'entrevista amb Arturo Tuzón
forem testimonis d'aquest fet:
AT 13: Sóna el telèfon-.(Diga..." quina edat tenen"..."No pués que pregunten per mi, per Aturo i jo els passaré i
que vegen la partida..."Gràcies. A vosté adeu, adeu". Xiquets que vénen.

D'altra banda el periodista i cronista de la pilota Paco Durà al·ludeix també a la solidaritat dins
del món de la pilota.
Paco: ...Vine al meu poble a fer una xarrà de pilota..., pués allà que he anat i he anat per ell, comprens?

Partida de llargues a Sella (Marina Baixa). (© Oriol Clavera)

Trinquet de L'Olleria (La Vall d'Albaida). Enrique en la
imatge fou el darrer trinqueter (© Oriol Clavera)

466 Article d'opinió diari Levante de Juan Benedito Arberola (17-3-2009) .
160

III CAPÍTOL: RESULTATS

3.2.1.5. Valors instrumentals o extrínsecs

1) Individualisme, interessos economicistes.
conflicte

A priori, com hem dit abans, no havíem contemplat aquests valors en les hipòtesis però sí que hi
són. Tot i que, com hem explicat, estan en l'estructura externa de la pràctica i formen part del camp
professional, és a dir, on hi han fluxos de diners.
Si fins ara en la majoria de categories que hem descrit les percepcions dels rols (Val Net-Jugadoraficionat/da-trinqueter) i de les modalitats (raspall-per dalt- joc amb ratlles) convergien i n'hi havia
una unanimitat, ara trobem que hi ha una divergència depenent del rol que es tinga en la pràctica.
Aquesta divergència ve donada per l'apropiació dels capital econòmic que té lloc en l'àmbit
professional dins del trinquet tant en l'escala i corda com en el raspall. Això ha generat, sovint, un
conflicte d'interessos així com un individualisme característic de societats modernes industrials.467
A continuació mostrarem les dades tot i triangulant quan escaiga el rol de cada agent a fi de
mostrar aquestes confrontacions:
1) Pel que fa als interessos economicistes comprovem que els dos rols implicats en el camp
professional aporten arguments de confrontació sota el mateix criteri:
En primer lloc, els interessos economicistes, en aquest cas dels trinqueters, ja venen d'antuvi. El
trinqueter d'Oliva fa esment als interessos dels trinqueters tradicionals:
Vicent: ... A Oliva quan fan el trinquet es juga a escala i corda a raspall està prohibit fins l'any 27, 28..., perquè a
escala i corda es podien jugar moltes partides i aleshores el trinqueter lo que volia era guanyar diners. Les
partides duraven menos que a raspall.

A hores d'ara l'empresa Val Net ha incorporat la novetat de combinar partides de raspall i d'escala
i corda. Així, en trinquets com Guadassuar (tradicionalment d'escala i corda) ara fan la primera
partida de raspall i la segona d'escala i corda, quan abans feien dues escala i corda i en la primera
jugaven joves promeses o jugadors de menor categoria. Vicent Malonda ens parla sobre la situació
dels juvenils o jugadors de segona que jugaven la primera partida abans:
Vicent: .., clar i quin futur hi ha ahi... El rendiment econòmic. Els estan tallant.(...)... Això és criteri d'empresa.
Ademés el rendiment immediat. Però, mosatros..., en raspall..., fèiem dos partides: de segona i de primera i ara
com no hi ha ingressos hem llevat la de segona...

Aquesta recerca del rendiment immediat a curt termini, per una banda apregona més encara la
precarietat en les jugadors i per altra a mig i llarg termini soscava una pràctica que tindrà menys
jugadors ja que no cuida la pedrera.
Des d'una atalaia, podríem dir, neutral, Vicent el trinqueter i president del Club d'Oliva ens conta
la situació del raspall. Cal destacar que Vicent no és un trinqueter a l'ús, perquè al trinquet tenen
més estructura de club i donen tots els beneficis econòmics als jugadors en les partides
professionals, és a dir, que el trinqueter no té ànim de lucre i per tant no guanya diners. Ells
intentaren fer una fundació sense ànim de lucre entre diferents trinquets però un dels trinquets els
abandonà a darrera hora i no pogueren aconseguir-ho.
L'opinió que té sobre els trinqueters actuals del raspall és la mateixa que la dels trinqueters
antics:
Vicent: ... La meua opinió dels trinqueters..., que només tenen afició... Però és que estant treballant en misèria. La
pilota dóna molt poc. Entonces cada u..., arrapa el que puga més.
467 Veure capítol 1.4. "El pes de la modernitat", p. 53.
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Sobre els trinqueters en general les jugadores aficionades Vicen, Noèlia i Mònica opinen el
mateix:
Vi 15: De tot n'hi ha. Són uns pirates tots. (Són empresaris- Diu No 15-).

En segon lloc els interessos economicistes dels altres agents en joc: els jugadors professionals ha
abocat cap un individualisme flagrant i a una absència de cooperació mútua entre ells. Vicent, el
trinqueter d'Oliva, sobre els jugadors professionals de raspall opina el següent:
Vicent: ..., una actitud purament egoista, molt personal (I antigament?) ...Igual, igual...(No s'uneixien?) No, no,
no. (...) Lo màxim (guanyar diners) i cobrar en cada partida lo màxim.

D'altra banda, sobre els jugadors professionals en general José Luís, l'aficionat de llargues i
perxa, interpreta que han estat manipulats:
JL 17: ... Crec que, tamé, han sigut manipulats sempre. (...)... Sempre tota la vida. Ells han sigut víctimes del
trinqueter, o de Fredi, ... o de qui passe.

El conflicte per aquests interessos economicistes entre trinqueters i pilotaires queda més que
contrastat amb la declaració de Moro, el pilotaire professional de raspall més veterà.
L'individualisme tant dels trinqueters com dels pilotaires, com es veu, combrega amb una
concepció gregària de necessària associació, però no de fusió sinó que la relació entre trinqueter i
jugador es caracteritza per un fràgil equilibri entre la fusió i la físsió (que analitzarem en la
categoria 2. Comunitat). Els arguments, per explicar aquesta lògica, són de reciprocitat i obeeixen a
una racionalitat pràctica articulada pels diners:468
Moro: ...Pués la relació en els triqueters no n'hi ha que tindre. A vore no n'hi ha que tindre en el sentit... (Però que
tu...Vols dir que tens una relació professional) Professional sí perquè... Ells és comprensible que ells tamé
busquen el seu interés, vale. Ells quan tu no estàs bé pa juar no te poden... perquè ells viuen del trinquet. Ells
viuen del seu interés (...). Entonces la relació té que ser eixa. No pots ser més enllà. ... Ells ahi no es poden crear
falses expectatives, vull dir..., però la relació té que ser professional perquè ell busca el seu interés tamé.

La percepció del trinqueter d'escala i corda vista sota la mirada de Nacho jugador de segona a
jornal, com veiem, coincideix amb la de Vicent amb la de les dones del grup de discussió i amb la
de Moro:
Nacho: Trinqueters, jo que sé no...(Silenci) És que no ells ehhh..., empresaris, són empresaris..., miren la
cominència d'ells (...) Jo mire que tots van a la cominència i al final a lo que t'obliguen és que tu vages tamé a la
cominència..."469

Trobem que hi han jugadors aficionats que també pensen el mateix, a més a més, l'argument
s'acompanya del tòpic del frau i de la manipulació. S'invoca a la tradició i als valors comuns, en
aquest cas, negatius que configuren la pràctica, els quals ja els havíem vist a la categoria 1.2 Cultura
subalterna. La diferència cabdal, però, és que aquesta vegada és vist des de dins del fenomen i no
des de fora. És a dir que la mateixa cultura subalterna és també la que genera el tòpic. Reproduïm la
conversa que vam mantindre amb José Luís, el jugador de perxa i llargues durant l'entrevista:
"Víctor: ... que a tu te sembla, els trinqueters o marxaors- JL 17: Una màfia- Tu com ho veus? Síii, has sigut.
(Ric.) directe no?
J. L. 17: Sí i ho tinc claríssim (...) Pa mi els culpables de que..., la pilota no, no vaja la tenen els trinqueters. (Sí?
Per què?) Perquè soles pensen en els diners (...). Els diners són la, han sigut el motor i han sigut... la..., el final de
la pilota (...). En un moment donat en les èpoques que...,foren els diners eren els motius de fer una partida de
pilota (,,,) però entonces se juava a pilota sense diners tots els dies i a totes les hores. (Bueno però, ahí tamé
estarien els juaors professionals no?) Síi. (Els inclouries dins del mateix sac?) Deee, del final de la pilota tamé...

Sobre la situació del raspall professional al passat, el testimoni del trinqueter d'Oliva sobre el seu
468 Veure l'atribut 2) racionalitat pràctica de la subcategoria 3.2.1.2 Cultura subalterna, p. 133.
469 Cominència és un dialectalisme valencià que vol dir mirar pels interessos propis amb una actitud purament egoista.
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germà Malonda I, primera figura als anys 50-60, quan arriba al món professional i els jugadors
consolidats li expliquen el funcionament de les partides demostra els valors predominants dins dels
trinquets.
Vicent: Li diuen:.. Un dia guanye jo un altre tu... Ell es nega a acceptar a això i dignifica el raspall professional...
Era tot molt corromput...."

Com podem comprovar el frau, el tripijoc i la corrupció, al menys en els anys de la postguerra i ,
òbviament, quan han hagut fluxos de diners ha estat l'estigma que ha acompanyat a la pilota en el
trinquet, és a dir, configura un dels atributs de la categoria 1.2 Cultura subalterna (ja analitzada
anteriorment, p. 144).
En línia amb aquesta declaració recollim l'opinió del trinqueter de Massamagrell que aporta
arguments de versemblança tòpica dels mateixos aficionats que habitualment van al seu trinquet i
que fan que la metàfora estructural que el trinquet és un món de vici i fraudulent siga difícil de
canviar-la:
Manolo: .... Encà tinc aficionats, que se juguen diners, que me pregunten qui va a guanyar...I jo com vos ho tinc
que dir sinó ho sé. Si jo ho sabera...(Però, com si estiguera amanyà? ) Exacto. (Però, això ara te passa?) Tota la
vida ha passat... i passarà. (O siga que els mateixos aficionats pensen que és un tongo?) Alguns, no tots, alguns,
molt poquets, però n'hi han...
Manolo: És que sempre n'hi han en tots els puestos de sinvergüences. Te puc contar anècdotes però al revés. Que
li he pagat a u de més i ha vingut a tornar-m'ho. No és que siguen tots uns sinverguenses. (Estem parlant de casos
aillats?) Sí, tots, els que te tornen i els que te furten. Ni són tots els que te'ls tornen...(Conta casos concrets de
persones que no li han tornat els diners de més ...) Poquet però n'hi ha de tot.

El trinqueter de Massamagrell al·ludeix a l'absència de paraula, al frau i a l'engany el fet que ells
no hagen pogut guanyar diners. Hi han arguments de reciprocitat amb les entitats financeres:
Manolo: ... Els trinqueters mai perquè en les apostes ha hagut molt de deute... (...) Tot és aixina. Se trenca
perquè normalment t'enganyen els bons. Igual que als bancs, igual que a tu, igual que a mi. T'enganya un bo.

L'individualisme i la manca de cooperativisme o solidaritat entre jugadors professionals i
empresaris (abans trinqueters i ara Val Net) és evident. Com he esmentat abans la concepció
gregària dins del camp professional és molt fràgil. Es torna a invocar a l'individualisme com a valor
que tots accepten. Jan ens explica la relació de Val Net i els jugadors que té en nòmina ara que,
després de la fallida de l'empresa ha hagut un intent dels jugadors de fer un sindicat 470 per defensar
els seus interessos. Jan de Murla ens ho conta:
J 16: ... els juaors ha fallat molt, culpa d'ells. No han tingut gens de cooperatisme. (Entre ells?) Clar. Els juaors es
queixaven: com no mos paguen prou, no tal. Jo això que conte ho sé per ells que m'ho han dit (...). No mos
paguen prou, no mos paguen prou, pués mos queixarem, mos queixarem (I varen fer un sindicat no?)... Sí ara
l'han fet... (Que el varen fer fa poc tamé?) Però trobe que no sé, hi ha qui diu que encara els passarà igual. Ehh i
que passava: Fredi i això com estaven queixant-se li dia a Sarasol, o a Grau, o els que més cobraven vos
donarem un poquet més, ah pués mosatros juem. Ara tots a juar. No anaven units, no han anat mai units i no han
tingut força (ja...) I això pués, home, ha sigut mal pe a ells...(...).

Aquesta declaració de Jan sobre els jugadors actuals (hi ha que considerar que Grau i Sarasol es
retiraren fa menys de 10 anys) coincideix amb la que ve a continuació de Rovell amb els jugadors
Quart i Llíria als anys 40 en tant la manca de cooperativisme. En consonància amb aquest fet hi ha
els intents frustrats de consolidar un sindicat de jugadors professionals, que com ens relata Nacho el
pilotari d'Almenara ja venen d'antuvi:
Nacho: ..., des de ja fa 15 anys els jugaors com Tino o Grau i tal vullgueren fer i no sé fa ver. Per cominències,
per interessos. Ara s'ha creat i ja n'hi han dos detractores del sindicat. Hòstia pués tindrà que haver un sindicat
470 Article de premsa Superdeporte 16-01-2014. "Els pilotaris d'escala i corda anuncien la creació d'un sindicat".
S'associen per defensar els seus interessos sense anar en contra de l'empresa Val Net. Des de l'empresa es veu com un
símptoma de normalitat. Com ja sabem, però, no és el mateix "el que diuen i el que fan".
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que tot a una se pot fer i aconseguir objectius que ara no se tenen. Que un jugaor estiga dos setmanes parat
perquè sí. Això no se pot consentir, quan són molt poquets i tots se coneguem i entre mosatros se podem, digam,
jo diria inclús autogestionar, que és casi lo que està passant, és casi autogestió lo que n'hi han.

La visió sobre el primer terç del s. XX que ara ens conta Rovell és la mateixa que la de l'actualitat
que ens ha contat Jan. Segons Rovell, però, l'individualisme dels pilotaires valencians, i dels
valencians per extensió, té una atribució idiosincràtica que els diferencia de la resta. El màxim
exponent de l'escala i corda dels anys 40, 50 i 60 ens conta la situació dels pilotaires anteriors a ell.
Rovell: ... En l'època de Quart i Llíria... ja volíem fer un mont de...i s'escomençà de fer una per partida pa cobrar
i agarra't a la casa del xavo d'entonces i al tercer mes tingueren que tornar cobrir perquè no havia pagat ningú, o
siga que mosatros tamé som part de culpa, per lo tant, parle de l'època aquella perquè aquella és la que haguera
conduït, a lo millor, a una atra situació...Ham sigut especials, mosatros ham sigut especials pa fer-ho pa
mal....Perquè ara que te veges que u que ha acabat que tinga que anar a cullir... Per favor si eixe home ha estat
vint anys juant ahi, per què? Tot per no haver continuat una cosa que estava molt ben ideà..., se pagaven uns
mesos, en uns xofers no sé si eren per partida un tant per cent i això s'afiliava la casa del xavo que dien entonces.
Als 4 que havien pagat, o els 10 els tingueren que tornar els diners...

La casa del xavo que esmenta Rovellet és un edifici construït a l'any 1928. En aquella època els
treballadors pagaven un xavo (10 cèntims de pesseta) com a cotització per fons de protecció social.
L'edifici mai deixà d'emprar-se per a funcions relacionades amb el treball. De fet hui en dia és seu
de la Tresoreria General de la Seguretat Social. D'aquestes declaracions de Rovellet (81 anys), Jan
(47) i Nacho (26)471 podem concloure que els pilotaires no han estat un gremi que s'hagen
cooperativitzat i hagen mirat pels interessos comuns a mig o llarg termini ja que no s'han
compromès a afiliar-se a cap organisme que vetlara pels seus interessos siga a través de sindicats o a
través d'organismes que permeteren una cotització.
Si com hem vist fins ara el que hi havia era una fràgil relació gregària entre jugadors i
trinqueters, en arribar Val Net, a l'any 2005, passem d'una relació anàrquica de fissió-fusió a una
fusió imposada atès que Val Net revoluciona el camp professional contractant a tots els jugadors
d'escala i corda. En una conferència Fredi un dels pilars de Val Net explica el conflicte obert entre
Val Net i els trinqueters. Les pretensions de Val Net: la dignificació del jugador són òbvies:
Fredi: ... Ací el problema és que quan arriba Val Net no estaven preparats i Val Net va llevar poder a molts
estaments, a molta gent i eixa falta de poder fa que molta gent vaja en contra de l'empresa. Eixe és el gran
problema. Perquè..., el trinqueter agarrava als juaors que volia después li pagava lo que li donava la gana... Els
juaros quan els fitxa Val Net..., tots estan contents, ara en la crisi per supost que no, però els dos primers anys o
tres..., estaven super contents. Els que no estaven contents eren els trinqueters i atra gent que havia perdut
poder... El poder de decidir de tocar per telèfon... Vine..., al meu carrer però de baes que eres amic meu i anaven
a juar de baes. Jo he anat moltes vegades..., per compromís, però un professional no té perquè anar a juar de baes
perquè cobra per juar... Eixe poder ha fet que molta gent se tirara a la contra...

L'opinió dels trinqueters d'escala i corda, com el Massamagrell i el de Pelayo, sobre l'empresa
reobri el conflicte. Els arguments de confrontació demostren la incompatibilitat. Entre altres motius
la precarietat d'ingressos de la pràctica és l'argument lògic per fer una altra empresa:
Manolo: ... Exacte no dóna per a tant. Els lo que jo els diguí quan firmaren els jugaors.., dic: "Enrecordeu-se que
lo que jo ara vos estic pagant..., que després vindran ells a cobrar i vos donaran lo que voldran..., jo ja els ho vaig
dir a d'ells. (...) Sí, que es pensaven que anaven perquè tot açò de la Seguretat Social és un timó perquè cau u de
baixa i no cobra. (..) Sí, Pedro, Víctor duració de dos anys..., que han tingut una lesió i no han cobrat un duro.
(...) Els donen d'alta per hores..., irrisòria. (O siga, que estaven com estaven abans...) Pitjor, pitjor. Però com
està..., encara ho controla tot, pués tampoc volen eixir-se'n d'ahi.
AT 13: ... No ho veia clar per una raó senzilla perquè, anem a vore, si cada trinquet se busca la seua vida i fas de
gestor, fas la publicitat, vas a per les pilotes, tu t'ho fas tot. (...). No pots crear una atra empresa, ademés de
Frediesport, que siga intermediari de tots, no n'hi han diners. (...) que no donava tant, en una empresa prou que
era, Frediesport, i ja estava."
471 Els anys coincideixen amb quan tingué lloc l'entrevista. Veure capítol 2.4. "Mostreig estructural i intencional", p.
105.
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Fent recompte en acabar la partida

3.2.1.6. Trets premoderns

1) Tradició
2) Travesses
3) Home bo

A continuació mostrem els trets premoderns que estructuren encara aquesta pràctica i que
configuren el seu camp social. Alguns atributs de categories ja analitzades com les particularitats
singulars pertanyent a la categoria 3.2.1.3. Allò local i l'honradesa estructural pertanyent a la
categoria 3.2.1.4. Valors humanísitics o intrínsecs també es podien associar a aquesta nova categoria
en tant que guarden alguna relació amb la premodernitat o amb una forma de fer anterior a la
modernitat, o siga amb una societat tradicional.472
Tocant les hipòtesis inicials podem afermar que es valida que és una pràctica ritualitzada així
com que es manté el vincle passat-present-futur, així com que hi ha unes condicions socials i
particulars dels que hi participen en aquesta pràctica.
1) En primer lloc, l'expilotaire Antoniet d'Almassora apel·la a la tradició per explicar el
funcionament del joc:
Antoniet: ... La pilota sempre s'ha juat 3 pa 2, 2 pa 2, això la la, ho arreglen perquè tots els juga, ahi els juaors és
molt diferent jo crec als atres deports... Les partides les arregla el trinqueter arreglo als juaors. Sempre juen els
que juen dos, normalment juen una miqueta més dels que quan juen contra un trio, contra tres ...lo que passa és
que açò sempre ha sigut aixina i a l'aficionat li agrà estar baix la corda, dalt de l'escala. Li agrà estar en
companyia del juaor. És de tota la vida aixina. (...) a l'aficionat li agrà estar en el juagor i parlar ii. (...)... Ha sigut
472 Veure capítol 1.3: "El pes de la tradició", p. 52.
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un deport aixina de persones aixina més majors.

Sobre els agents que configuren la pràctica trobem que, entre el públic, les persones, com
esmentava Antoniet, sempre són majors, cosa de la qual hem estat testimonis a través de la nostra
observació participant, però hem descobert que sempre ha estat igual. Vicent Malonda, el trinqueter
d'Oliva també corrobora aquest fet en el raspall:
Vicent: ... Molt majors..., però sempre ha passat igual...

Dani, el pilotari professional de Benavites, valora el fet que l'aficionat és molt fidel i per tant això
suposa que assolisquen la condició d'experts:
Dani: ..., la pilota la gent que parla de normal, dels que van és gent entesa. Gent entesa perquè porta molts anys i
han vist mils de partides.

D'altra banda, com diu el periodista Paco Durà, en certa manera, la classe treballadora queda
exclosa d'anar al trinquet entre setmana, precisament per la seua condició de treballadors l'horari de
les partides coincideix amb l'horari feiner:
Paco: ...El públic del trinquet ha sigut sempre jubilats i treballadors autònoms que són els que tenen temps lliure
i poden anar a un trinquet i poden permetre el lujo si tenen una botiga o tenen un negoci de dir: "ara vindre". Se'n
van dos hores al trinquet i tornen i no passa res i el que va llogat no pot fer-ho.

Nacho el pilotari d'Almenara, anunciat habitualment en els trinquets de la Plana, fa un argument
lògic unint la tradició i el tarannà conservador i tradicionalista. Cosa que, sovint des del jovent
amb ganes pel canvi, és vista com un problema:
Nacho: ..., que la gent sempre tendeix a comparar i què passa que estem parlant d'un segment de gent, digam,
molt major, que ha viscut la millor època de la pilota digam l'època d'or i inclús el Rovell, és que hi ha gent que
va al trinquet que sí que està molt bé que te conten històries i tot això és lo positiu, digam, de que vaja eixa gent,
que a mi, per lo menos, m'agrà escoltar historietes i batalletes, però clar si estem parlant de gent que té records de
quan el Rovell, hòstia és molt difícil avançar aixina.

Vicent Malonda, el trinqueter d'Oliva, també aprofundeix en el que diu Nacho.
Vicent: Són gent molt conservadora, molt conservadora...
Cal destacar que la majoria dels agents que configuren la pràctica, sobretot en els trinquets, ho
fan per tradició familiar, perquè vivien aprop o perquè al seu poble formava part de la quotidianitat.
És, per tant, normal, trobar nissagues de jugadors i de trinqueters, com són els casos del trinquet de
Massamagrell o el de Vila Real que representen la segona generació. Manolo Soro de Massamagrell
ens ho aclareix:
Manolo: De tota la vida... Mon pare va fer el trinquet de Massamagrell en l'any 47. Jo vaig nàixer en el 49. I
entonces jo vaig nàixer... Des de que caminava...., la pilota ja te dic que des de que em pariren estic dins del
trinquet i entonces jo és pilota, pilota, pilota.

L'endoculturació unida a les condicions socials de l'entorn que fan que la pràctica forme part
d'allò local i quotidià també forma part de la tradició. Aquesta endoculturació, com hem explicat
abans mitjançant la categoria 3.2.1.4. Valors humanístics o intrínsecs (p. 156), ha estat determinant
a l'hora de transmetre generació rere generació l'honradesa estructural inherent a la pràctica. Factors
com la família, el mateix poble o el carrer han estat determinants a l'hora que la tradició continue:
Dani: ..., l'afició me ve principalment per mon pare que era i és un gran aficionat... Practicava abans de jovenet...
Jugava ací. Açò que ha passat ací ha passat en tots els pobles.

Fins i tot hi han encara pobles petits de l'interior de la Marina com Murla o Sella que la pràctica
encara forma part de la quotidianitat de la gent del poble, es a dir, que està completament
normalitzada. Ho destaquem perquè és un pràctica que ha desapareguda a la resta de pobles com a
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les comarques de La Plana o la Ribera, tal i com arrepleguem en les cites en què es confronta el
present de Murla i el passat d'Almassora o Alcàntera del Xúquer:
J 16: ... Mon pare ja juava..., però jo m'haguera agarrat l'afició perquè no va ser mon pare qui em duia, sinó ací a
Murla la pilota es vivia i es viu encara d'una manera diferent perquè clar, jo tinc... Fa 40 anys, llo que jo dic fa
40 anys quan jo tenia 6 anys, 7 anys, però la pilota ací mos les viu al carrer el dia a dia. Els xiquets juen.
Antoniet: ... Me ve de molt xicotet, jo quan tenia 5 o 6 anys ja anava al trinquet. Jo vivia enfront del trinquet.
Moro: .., ací en els poblets estos menuts, per lo menos ací en la Ribera Alta..., es juaven a pilota i .... des de
menut m'ha enganxat a la pilota..., bueno, mon pare juava ací a aficionats ací en el poble però no era un gran
juaor, vull dir. ...No... , era aficionat però com ací en poble jugaven tots a pilota,... en el carrer.

A hores d'ara i com diu el periodista Paco Durà, resident a Massamagrell, el relleu generacional
continua tenint lloc tot i que l'escenari ara és una escola de pilota i ja no és el mateix carrer com
quan Moro d'Alcàntera del Xúquer o més encara Antoniet d'Almassora eren uns infants:
Paco: ... El meu nét de 9 anys juga en l'escola de pilota d'ací... Ara va a jugar la final individual a nivell
autonòmic. (...) El meu fill tamé ha jugat a nivell aficionat...Però se trencà un dit en una pilotà i fa un parell
d'anys i ara ja no juga. Son pare l'apuntà. Jo tinc afició però és son pare qui l'apuntà i el xiquet jugà els
campeonats, els jocs escolars de la Generalitat.

Dins de la tradició mereix especial atenció la vinculació dels trinqueters a la seua forma de vida i
la dels seus avantpassats. Les paraules de Jan, el jugador de Murla, deixen constància del que
parlàvem:
J 16: Sí, pués, de dins de la pilota, que han juat tota la vida (...). Eixos són, vamos, que sempre han estat dins la
pilota. Són els que embutenen les pilotes són. (...) Sí, diríem, que són els que més saben, o els que més han viscut
en això, saps, els que més, segurament han juat, han tingut pares que han juat. Si són el trinquet d'ells, pués no
cal dir-te (...)

La tradició no s'haguera conservat sense la fidelitat a la rutina de l'aficionat:
Manolo: ..., l'aficionat de pilota, practicament, és prou asiduo hasta que deixa de vindre. N'hi han voltes que, a lo
millor, deixa de vindre i no torna més, però mentre està venint procura vindre tots els dimartos... Hi ha gent que
ve tot es dimartos, tots els dimartos, ja ve de bon matí, armosa ja ací, després se queden a la partida, primer estan
els aficionats i després estan la partida de professionals.

Durant el nostre treball de camp ha estat habitual veure a hòmens majors jugant a les cartes abans
de la partida tant en el trinquet de Pelayo, com en el de Vila-Real, així com al bar devora del
trinquet de Massamagrell. A hores d'ara, però, aquesta pràctica, prèvia a la partida, ja forma part de
la premodernitat.473
Sobre la forma de fer o l'estructura de la pràctica en l'àmbit professional, tot i que el trinqueter
de Massamagrell esmenta el passat en l'actualitat tot continua igual: partides entre setmana per la
vesprada i en dies diferents per als trinquets propers (en referència al vincle entre el passat, present i
futur):
Manolo: ... Dilluns era la Pobla, dimarts Massamagrell, el dumenge matí era Bétera. Dimecres se feia en Villa
Real o això i después Burriana tamé es feia dilluns. Dijous se feia a València i Gandia... El passat i el futur, és
casi lo mateix. (Vols dir?) Home, casi lo mateix el sistema i tot.

Aquesta forma de fer, a hores d'ara en l'àmbit de l'espectacle esportiu o d'oci està fora de lloc, o
millor dit, descontextualitzada en la societat moderna actual. Els arguments lògics de comparació
amb la resta de fenòmens esportius reflecteixen aquesta estructura:
Ramón: ... Un dia no sé que dia que no hi havia casi gent i Sarasol II mentre calfava digué: "Fica el València el
dimarts a les 4 de la vesprà a vore qui collons va".
473 Veure capítol 1.3." El pes de la tradició", p. 52.
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Dins de la tradició, hi ha el ritual d'arreglar-se les mans que forma part de la rutina prèvia a la
partida en tots els jugadors. La diferència entre abans i ara, és que en haver augmentat el pes de les
pilotes ara es necessita més temps per a arreglar-se.
Moro: ... Eh, el fet de, d'enrollar-me les mans, per exemple, sempre m'enrolle igual.

En la dimensió metafòrica, sovint hi ha una acumulació d'historicitat, la qual evoca un passat que
és reconstruït en el present, de tal manera que aquesta reconstrucció afecta a com és entès el passat.
Aquesta memòria col·lectiva és representada a través de la tradició. La tradició, per tant, interpreta
el passat per a servir al present. D'alguna manera, podem dir, que en molts informants hi ha un anhel
que el passat tornara i per tant que (re)posseïra el present.
La memòria col·lectiva constitueix una forma d'identitat enfront de la fractura postmoderna que
ha sofert la identitat.474
En els arguments apareix la conseqüent mirada al passat:
Dani: .., jo recorde quan en l'equip famós, aquell històric eh anaven a a jugar a Montserrat o a Godelleta i
l'ajuntament posava un autobús. No sé si cada aficionat pagava mil pessetes per anar o 200 duros, o pagava
l'ajuntament però t'omplien l'ajuntament per anar a vore-los. Això és molt bonico eh, això (Això ara ja no passa
no?) Això ja és molt difícil.
Manolo: ... Antigament estaven partides i les feien que toque escala en el 1, que toque en el dau..., arreglo en lo
que jugava un aficionat...N'hi hava dutxa, però n'hi haven molts que ni es dutxaven. Ni portaven la seua bolseta
en el sabó i la tovalla i el peine i això. Venien jugaven, se dutxaven se ficaven la mateixa roba i se n'anaven.Riu-.

L'evocació nostàlgica del passat rememorant els lligams amb una comunitat perduda ha estat
constant en els agents més vells. L'estructura premoderna de funcionament s'ha mantinguda fins
l'arribada de l'empresa Val Net en el 2005:
Rovell: ... Entonces feies nit però per contra tením una ventaja... Al fer nit..., entonces el juaor de pilota convivia
molt en l'aficionat a l'estar tantes hores en el poble convivien molt..., i era una atre ambient..., molt diferent, molt
diferent, no es pot comparar... Entrenar res, mosatros juàvem quatre o cinc partides setmanals, quatre i alguna
solta que u o atra estava i "Xè pués... feies el compromís". Entonces mosatros era el trinqueter o empresari o el
dueño del trinquet que en el mes de Setembre en una agenda d'aquelles venia, ja parlava en mosatros i ja li
ficaves les fexes de l'any ja, de l'any siguient i entonces ell és el que planificava la partida i... Mosatros només
teníem que anar allí passar hores mortes i bé, bé... No ho passàvem mal tampoc saps... Tu no has sentit mai,
mosatros érem d'antes de la guerra. Estàvem curats... ja, ja." (Jugador dels anys 40, 50).

2) Les travesses també han configurat uns valors de versemblança tòpica (en molts informants
s'empra la metàfora estructural de vici) que l'empresa no ha pogut substituir, cosa que fa que la
pràctica siga contrahegemònica dins del fenòmen esportiu. Aquesta pràctica, tot i que està en clar
retrocés com hem pogut comprovar a través de l'observació participant, forma part dels hàbits dels
espectadors, la qual cosa sembla deixar en molt complicades les possibilitats de canvi, si, a més a
més, tenim en compte que l'aficionat és el mateix que n'hi havia abans que entrara l'empresa Val Net
i que la seua experiència cultural en la pràctica sempre s'ha basat en això: en el pes de les travesses.
Les condicions socioculturals, per tant, no permeten el canvi metafòric:
L'exjugador i trinqueter de Vila Real ho descriu molt bé:
Mez 14: ..., no estic en contra de les propines per guanyar lo que si, pués un juaor té que donar un joc perquè pa
que el trinqueter d'ahi trague tamé 100 o 150 eurets de les apostes. Done un 15, dos quinzes, un joc i que encara
se base moltes partides a base de les apostes. (Home, que això quan entra Val Net, en principi, un dels objectius
era acabar en això) Era això muy bién i no se va acabar i no va poder. No va poder, ja te dic, ..., i la gent els
aficionats no se creuen que sense ajuar-se diners el juaor va a juar al 100%, que això és un atre problema.
L'aficionat que entra (...) encà que tu li tires del principi ell no s'ho creu. Espera que se juen dinerets que tu
tingues propineta i entonces ja se creu que tu estàs juant al 100% (...) i és un vici que n'hi ha i això costarà i
entonces no va quallar...
474 Veure capítol 1.4. "El pes de la modernitat", p. 53.
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Al capdavall, com en tants altres aspectes de la ruralia premoderna ja extingits, no s'entén una
partida sense travesses. Rovell ho aclareix amb les seues metàfores il·lustratives dins de la
versemblança referencial:
Rovell: ..., les partides i hi ha que tindre en compte que si no n'hi ha carinyo, alegria, duros, pués una partida és
algo insusa, entonces com es feia per eixe ideal tot anava bé.

També, com diuen les dones en qui férem el grup de discussió, s'apel·la a l'incentiu que suposa
l'aposta en una partida tocant la incertesa que suposa saber si vas a guanyar o no:
No 15: (- De 60 en amunt- Diu Vi) Sí, majors, majors i, a lo millor, van ja no soles a vore la partida sinó tamé fan
les apostes (sí). Vull dir, jo crec que la seua finalitat sí que és vore pilota perquè els agradarà però (- És guanyar
diners, oooo l'adrenalina de juar, d'apostar- Diu Vi 15). (- Passar ahi la vespra i tindre algun (-...-) alguna activitat
que fer- Diu Mo 15).

Moro ens il·lustra molt bé els postors rics, segons ell, els clàssics, que doten al trinquet d'aquesta
aura d'inframón475 que ha configurat el tòpic, que com diem ve de fora del fenomen:
Moro: Van ahi ja està, igual que van al bingo, igual que van aaa (...) casino correcte. Inclús van a tots els llocs, je,
je, je.

A hores d'ara, la pèrdua del pes de la travessa476 en el funcionament de la pràctica professional és
evident pel que fa als ingressos. En l'escala i corda està l'empresa que paga als jugadors i aquests ja
no depenen de les propines dels postors. Però, tot i això, la travessa forma part de l'estructura del
joc, al menys en l'àmbit del trinquet professional. Es donen arguments de confrontació entre el
present i el passat:
Fredi: ... Pense que és una salseta que se li dóna a la pilota però que hui en dia està molt deslligada... del joc. No
és representatiu.
Dani: ... Jo he conegut propines de 2000 i 3000€. Bueno no sé si en € ja o eren pessetes. Això és impensable hui
en dia (...). És impensable! Ja fa molts anys que és impensable.
Manolo: ... Lo normal és jugar-se, en aquella època 1000 duros o 4 o 5000 duros.( En quina època). A partir de
l'any 60, 70 hasta el 2000. (Perquè pense jo 2 millons de pessetes en l'any 60, l'equivalent ara...) Seria una
animalà...(Serien a muntó diners. Una cosa que ara és impensable no?) Impensable totalment (que vaja u s'ajugue
300.000€) A quin Sant! (Per fer l'equivalència). Des de que vingué l'euro encà vingué una temporà del 2002 al
2006-7. Encà se podia jugar un dia pués, a lo millor, 10 o 12 mil € en una partida... en tot el trinquet.
Manolo: ..., és un vici a part d'espectàcul...

Com es pot comprovar la forma de fer tant en la travessa com en la propina depèn de cada postor,
no hi ha res estipulat o explícit, però com diu el trinqueter de Massamagrell hi ha un acord tàcit,
quelcom no escrit com havia dit el trinqueter de Pelayo en l'anàlisi de la categoria 1.4 valors
intrínsecs o humanístics en relació a la pervivència de l'honradesa estructural.
Mez 14: ... Home n'hi ha gent el 90% que, que, per lo menos, idea de travessar ne té, a vore si guanya 20 o 30 o
50 eurets. Esta eixe 10% que ve a vore el deport i tots venen en eixe gusanillo i els agrà pués eixe rotllet a vore si
me donen dos quinzes i me'n jue vint que m'agrà ahi.

Amb els diners pel mig hi ha qui apel·la a l'honradesa estructural, com el trinqueter de Pelayo:
AT 13: ... D'apostes i l'espectàcul, perquè pa que vaig a fer jo una partida que jue el Genovés contra dos xiquets.
Tu necessites. En els frontons bascos passa lo mateix. Tu necessites que n'hi haja una igualtat.... És que lo, lo
ideal del trinquet tens que penar que sempre tens que ser el trinqueter honrat. Eixa és la primera. Entonces si n'hi
han diners n'hi han diners pa tots perquè el pelotari sap lo que s'han juat i la gent que n'hi ha en el trinquet. (...) El
marxaor tamé ho sap i entonces l'obligació entre tots és de que n'hi hasca bon espectàcul i que s'ajuen diners i
475 Analitzat a la categoria 3.2.1.2 Cultura subalterna, p. 133.
476 A la categoria 3.2.4. Hibridació posarem de rellevància aquest fet en la seua juxtaposició amb la modernitat
esportificadora.
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que el trinquet estiga ple. Aixina cobren tots.

Si fem una analogia amb el dopin, per exemple, dins de l'esport-espectacle trobem que els
comitès esportius diuen que la recerca de recursos externs no admesos per guanyar està prohibit,
perquè atenta contra del fair-play, a més que és perjudicial perquè atenta contra la salut de
l'esportista que ho empra, però si ho mirem des d'una altra vessant podríem trobar que ben emprat
igualaria les desigualtats d'origen: culturals, de rendiment o genètiques entre els diferents
esportistes, i això vol dir que fos permès en casos de clara inferioritat, és a dir, entre dos atletes amb
marques molt desiguals si el desafavorit o pitjor s'ajudarà amb aquestes substàncies estaria al
mateix nivell que l'esportista millor dotat a priori i la competició estaria, per tant, més equilibrada.
En el nostre camp, en l'àmbit professional el que tenim és que aquestes desigualtats, a priori,
s'igualen gràcies a les travesses que, de totes totes, articulen la configuració dels equips i també la
lògica externa del joc que en el nostre cas supedita la lògica interna, és a dir, depèn de qui i com
jugue dictarà unes normes concretes per a la partida. 2X3, galeries prohibides, etc.477
Estem, per tant, davant de pactes basats en la cultura local i en els costums on no hi havien
campionats institucionalitzats ni molt menys federacions. Antigament, les travesses donaven lloc a
que moltes assumptes acabaren en porfídies i llavors moltes partides s'anunciaven com a
desafiaments. Antoniet d'Almassora, per exemple, en la seua època, en juga un total d'11 mà a mà
en un any.478
Des del punta de vista del jugador el pilotari Dani ens aclareix el que abans ens deia el trinqueter
de Pelayo però ho confronta amb l'estructura moderna empresarial de la pilota professional actual.
En la cita posterior un gerent de Val Net reafirma la posició de l'empresa. La juxtaposició de la
tradició sobre la modernitat, representada per l'empresa actual, sembla incompatible. S'al·ludeix que
el tarannà més anàrquic en el passat sí que ho permetia.
Dani: ... Entonces en un desafiament que se feia s'agarraven tots els diners que se recaudaven en la taquilla, en
l'entrada, més els diners de les marxes, el percentatge de les apostes i se suma i d'ahi se fan tres parts. Una per a
un equip, a l'altre i per a tu. Això és aixina. (O siga tu ho has fet en algun desafiament). Ja ho crec en més d'uno i
en més de dos. Però això hui en dia, tampoc és aixina, perquè ja està l'empresa i si tu fas algun desafiament
l'empresa te diu ací no poden fer tres parts, és que tu ja tens el teu jornal assegurat que jo te pague eixa partida en
la nòmina, entonces és difícil.
Fredi: "..., què passa, quan se jua un desafio és perquè es juaven diners i..., part se cobraven extra i..., els diners i
això complica molt les coses. Un atra és pel calendari. Quan se feien desafiaments no havien apenes campeonats
estaven parlant de que només estava un campeonat, quan estava el Rovell i quan estava, o siga, molts anys ni el
feien. Entonces el dia a dia..., partides s'organitzaven a última hora entonces se podia organitzar un desafiament
d'una setmana pa una atra sense cap de problema."

El camp referencial de les travesses, en aquest cas en l'àmbit aficionat, però, ja va perdent-se,
com ens diu Jan:
J 16: ..., antes uno no s'atraveia a dir jo jue molt, perquè si jues molt, quan jues, què vols juar-te? Tant que jues.
Ahi, ahi, ara no. (Però això ho has arribat a viure això?- Síii- En partides aficionaes no?- Claro- Entre vosatros
juar-se dines o un postor que tenies raere) No, no i mosatros (...) Cap de fortuna (...) No cal arruinar-se però (I
això ara en l'àmbit aficionat encara està o no?- Eh no- Això ja s'ha perdut) No, molt poquiu, no, no està, no està.
Però vull dir que això feia l'efecte de que uno antes de parlar s'ho pensava dos voltes.

3) Finalment, en el trinquet, hi ha la figura de l'home bo479 qui confereix autoritat:
Manolo: Si no la veu és bo. (I si u del públic diu: "Je que no...") No pots fiar-te d'ell perquè pot anar a un color o
a l'altre. (O siga que el públic i en l'època de ton pare?) Tampoc (No li demanaven parèixer al públic?) Mai en la
vida. Encà que moltes voltes el públic la donat..., però si el el trinqueter no l'ha vist no la pot donar, no la deu de
477 Veure capítol 1.1.1 "Què és el joc?", p. 27.
478 Paco Durà. Mediterraneo 18-8-84. Secció de "deportes."
479 En la societat valenciana aquesta figura premoderna i tradicional, a banda d'en la pilota continua tenint vigència en
el tribunal de les aigües de València per dictar justícia quan hi ha alguna disputa sobre l'aigua en la comarca de l'Horta.
Allà, també impera el respecte dels llauradors sobre les decisions del tribunal. Aquestes decisions estan per damunt de
les del Tribunal Suprem. (Nonada. 12/11/2014).
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donar. (I això ha sigut sempre en tots els trinquets igual?) Sí, sí. (És a dir, tenieu el de la corda, el del dau...) Sí,
sempre ha hagut, però n'hi haven trinquet que n'hi hava u marxant a soles saps?... Encà que te la donen tu no pots
agarrar l'opinió del públic. És la teua..., sempre ha hagut algú que ha donat les faltes i les bones...(I si ho fa en un
puesto que no ho veu?) Ja, pués ha sigut bo. Això és igual com si la juga u al segon bot i jo no la done i ell
tampoc és bo... Sinó és marxaor no la pot donar. (Però el marxaor se podria fiar?) No, no deu... Jo hi han voltes
que les tretes, per exemple això es treta i pega un botet i el jugador la juga i "això és mal", a lo millor, qui va en
contra i jo: "no això és bo". Les ratlles són falta i jo busque la línia perquè i l'ha de donar jo i n'hi ha gent que la
veu bona i que la veu falta. (M'ho demostra amb pilotes de veritat cercant l'angle adient per vore-la...).
Normalment en el dau no n'hi ha ningú. Jo sóc el que més prop estic. (M'explica que es col·loca on té el millor
angle de visió)..., perquè la pilota no esclafa si s'esclafara seria falta.... Quan bota per ahi, sempre hi ha una sèrie
de gent que depenent del bando que va la veuen falta o bona. Però té que ser lo que tu dius. Me puc equivocar.

Sobre qui feia el paper d'home bo Fredi ens conta la seua experiència vital com a jugador:
Fredi: No, era la gent anava al trinquet. Un home que el trinqueter ficava una persona ahi de confiança que sabia
estar, perquè això tots no saben estar i...

El rol de trinqueter o marxaor sovint es confon amb el d'home bo com diu Fredi, en l'actualitat
gerent de l'empresa Val Net:
Fredi: ..., són gent que blanc és blanc i encà que s'enganyen per això te dia lo de antes i bueno..., té un cert
carisma no?... Són autoritàries. Se fa cas quan ells diuen algo la gent escolta i diu serà de veres... Són realment
els vertaders hòmens bons no?

Com podem comprovar el trinquet es diferencia del carrer en què en el carrer el públic sí que
participa en les decisions, cosa que ja s'ha vist en els valors intrínsecs (categoria 1.4) i que forma
part de l'honradesa estructural de la pràctica, ja que en la majoria de vegades és el mateix jugador el
que la dóna com a falta. Abans ho havia dit el trinqueter de Massamagrell i ara ho diu Fredi el
gerent de Val Net:
Fredi: Això ha passat en el carrer quan juguen ratlles. Sí que passa. Diuen cavallers això què és? ("I aci no
passa?") No ací no demana al públic però sí que pregunta al públic ell si està parada perquè ací no, ell, ací no és
lo mateix que en el joc de ratlles. El joc de ratlles sí que tens que marcar la ratlla i on ha sigut tal? i això és més
compl. Però ací lo únic que pregunta al públic o sí té algun problema on ha pegat, on està la pilota i el jutge va i
diu està parada ahi. Vale això sí que pregunta al públic però no quan la juga al segon bot o tal o pega a la corda.
No pregunta ha pegat o no?

Taló de travesses

Marxaor

3.2.2. Comunitat
Com hem vist estem davant d'un col·lectiu que comparteix idioma, valors i costums. Ens trobem
amb una comunitat no estructurada, en la qual tots estan en igualtat de termes pel que fa a la igualtat
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social i a la proximitat. També hem vist que es tracta d'una pràctica ritualitzada.480
Nosaltres entenem la comunitat com una xarxa o un sistema de relacions construït configurada
per l'adquisició dels rols i les interaccions interpersonals. A través de les categories anteriors, sabem
que la comunitat es reuneix en el trinquet, que té les característiques d'un lloc antropològic.481 A
més a més, el fet que, per exemple, tinga un tarannà gremial, òbviament, contribueix a reforçar la
comunitat.
El sentit de comunitat aferma la identitat i la tradició. I en el nostre cas encara es dóna en els
pobles petits que és on més es manté la pilota, com hem vist anteriorment amb els casos
paradigmàtics de Sella i Murla. Les relacions amb el veïnat, les experiències personals, i les
relacions de classe en són exemples.
Pel que fa a les hipòtesis inicials es confirma que es tracta d'una pràctica vertebradora i que crea
un nexe d'unió, així com que la pilota practicada generació rere generació configura una
consciència col·lectiva.
3.2.2.1. Nusos de xarxa

1) Vertebració territorial
2) Amistat
3) Fissió- fusió

Per nusos de xarxa, fent una analogia als nodes de Kevin Lynch en referència a llocs o punts dins
de l'estructura de la ciutat,482 entenem punts estratègics on conflueixen varies sendes o camins en
els quals la comunitat s'hi troba. Llocs on l'individu arriba i on està. Punts conceptuals que
constitueixen un lloc nítid i inoblidable, que no pot confondre's amb cap altre. Al nostre cas aquests
nusos els formen els trinquets i els carrers. La intensitat d'ús, o la fidelitat al lloc, aferma la identitat
dels agents en aquests locales considerant que es tracta de llocs d'intersecció o antropològics.483
En primer lloc, cal destacar que estem davant d'una comunitat tancada:
Dani: ..., hi ha una relació molt directa jugador trinqueter, trinqueter marxador, marxador jugador perquè són
moltes partides molts anys, m'entens i vull dir tot el món se conegam en el trinquet, per dir-ho d'alguna manera,
tot el món se conegam. Tu jo porte a un amic que no ha anat mai al trinquet o a una partida i lo més normal és
que algú diga "eixe qui és", perquè no l'han vist mai, saps vull dir, perquè desgraciadament casi tots o el 80-90%
dels que van habitualment se coneixen (...), Tu vas a Massamagrell i el 90% dels que n'hi han van tots els
dimartos. Si hi ha algun nou, alguna xica dius hòstia això...

Aquest fet que ens conta Dani ho hem pogut contrastar a través de l'observació participant. Fins i
tot els aficionats, a banda de ser gairebé els mateixos també ocupen en els mateixos llocs: l'escala,
les galeries i les llotges, o la porta d'entrada darrera la llotgeta del trinquet.
1) Sobre la vertebació en l'àmbit territorial hem de dir que la pràctica actua com una eina que
vertebra el territori:
Nacho: ..., en açò de la pilota descobreixes pobles que els havies sentit de nomenar però tenint-los i tot al costat
mai els havies xafat i coneixes gent i, jo que sé, fas sempre unes xarxes d'amistat ahi i sempre està bé saber dels
pobles d'alrededor, perquè hi ha vegaes que havies sentit parlar de La Ribera o de tal i jo, la ubiques però no
l'has xafat no saps les costums.

Fins i tot, és una eina per conèixer a fons una mateixa comarca. La cita següent del trinqueter de
Pelayo, posa com a exemple la comarca de l'Horta Nord:
AT 13: ... Jo la conec perfectament per la pilota, perquè ha viscut en el Puig (...), l'Horta Nord. Ha anat a vore
partides tots els dimartos a Massamagrell. (...). Ací tinc amics i clients que venen al trinquet d'Alboraia,
d'Alcàsser, de de, ahi d'Alcàsser, de, de, d'Almàssera, de Tavernes Blanques, entonces l'Horta Nord,
precissament, la tinc molt trallà.
480 Terme prestat del de communitas de Victor Turner. (Turner , 1969.)
481 Veure capítol 1.5.1. "El lloc de la diferència", p. 65.
482 Lynch, 1998. En Gonzàlez, 2005, p. 254.
483 Veure capítol 1.5.1. "El lloc de la diferència", p. 65.
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2)En el camp es creen vincles d'amistat i confiança que configuren un capital social, és a dir la
xarxa de relacions que s'estableix en el camp.
En primer lloc Nacho ens parla de la relació entre els mateixos pilotaires de la seua categoria:
Nacho: ... L'afició, comparteixen l'afició i se podria dir amics del trinquet, amics de, se veem en les partides,
quedem en el trinquet.

La metàfora estructural de família reix sovint entre els jugadors i els jugadors i els trinqueters:
Nacho: ... Som una gran família entre jugadors, diria jo, de fet la veritat transcendeix...entre jugaors, igual
que...entre públic i jugaors és una relació de cordialitat i intentar tindre a la gent de cara i ells a tu igual, crec jo.
Entre jugadors i trinqueters, és jo crec una gran família, casi, en molts casos jo veig que molts trinqueters, lo que
te deia antes, fan molta amistat en jugadors.

També és recorrent entre els aficionats al trinquet, com ens han dit la majoria dels entrevistats.
Entre ells Paco Durà:
Paco: ..., al final és casi com una família perquè se veem les mateixes cares moltes vegaes...

La metàfora estructural, la pilota o el trinquet és un món de vida del trinqueter de Pelayo mostra
la intensitat de les relacions:
AT 13: ..., no te vas fer ric ni te vas a arruinar, però, bueno, la gent és un món de vida, és que te relaciones en la
gent. Ací s'han fet. Si jo haguera cobrat un € per cada tracte que s'ha fet ací, no cal treballar. Ací s'han fet tractes
de solars, de pisos, de taronja." "..., però això d'anar a qualsevol poble i trobar a gent que te conega.

El capital social creat, com a xarxa duradora de relacions social prescriu i és fonamental a l'hora
de mantenir-se en actiu dins del camp, com li ha passat a Nacho:
Nacho: ... Del club provaves al trinquet i si eres bo a jugar i ahi començaves a tramar les amistats i tal, jo que sé,
a teixir una red d'amistats que són les de ficar-te en eixe món. Una vegà fiques el cap i a jugar.

El fet que siga una pràctica minoritària contribueix a l'enfortiment dels vincles tal i com diu Jan:
J 16: ... al cap dels anys d'haver juat, és que un dia has coincidit en este, l'atre en l'atre (...) Coneixes a tots i al
que no has coincidit en res, ...

El capital social de la pràctica (dins de la xarxa relacions que comparteix aquesta comunitat) pot
també crear contactes per a tenir un futur laboral:
J 16: ... En pilota els juaors el que té un poquet d'això, com coneixen postors i tot això i gent de diners, també
tenen això... En un poquiu que t'ho busques segur que troben algú que els dóna una faena... Mateixa, l'Horno a
València donava faena a un fum. José Luís, estic que a més d'un juaor si té problemes li ho soluciona. (...) Vull
dir que si destaques en la pilota al trinquet ehh, en un poquet que t'esforces, a lo millor, estudiant algo o això és
un puesto que et fa conèixer gent i que pot obrir-te portes...

L'estructura arquitectònica del trinquet, com el fet que hages de passar per dins per a seure,
propicia aquest tipus de relacions tan intenses, la qual cosa es contraposa amb el trinquet de
Montcada (tot un emblema de la modernitat en la nostra tesi) però que, per a nosaltres, és el
trinquet que més s'allunya del lloc antropològic 484, cosa que podem comprovar en la cita següent de
Manolo Soro, qui sovint també fa de marxaor en aquest trinquet quan anuncien finals:
Manolo: ... Pués és que ací som tan pocs i resulta que tots els que vénen coneixen tant als jugaors que, sense
voler, estàs mirant-lo jugar i estàs preguntant-li per el germà, per son pare, i sense voler i el jugaor quan està dins
en el cuarto està arreglant-se i quan ix a la canxa, com la gent passa per el mig la canxa. A viatges no deixen ni
calfar. (...) Eixe contacte me pareix beeé, perquè és un..., inclús, per exemple, en el trinquet de Moncà la primera
partida que se fa ver vingué un delegat d'esports..., i me digué: que se'n vagen tots de dins el trinquet perquè la
gent estava dins del trinquet... Estava en l'escala, però la gent, en seguida, té el d'això de ficar-se a parlar en els
jugaors...
484 Seguint la classificació d'Augé. Veure categoria 3.2.1.3. Allò local, p. 150.
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Els més vells, com Rovellet, enyoren un sentiment comunitari que era més fort en el passat.
Aquest tracte horitzontal, que abans tenia lloc en el carrer, ara sembla haver quedat reduït en l'àmbit
espacial de comunicació i relació a l'interior del trinquet:
Rovell: ... Entonces..., la pilota tenia algo que atraia molt a la gent... Sí és que això pareix una... El que tu vages a
un poble a jugar i te relaciones en, digam, tot el poble, pués te prenen... simpatia.

En referència als aficionats del trinquet la metàfora estructural de Fredi, actual gerent de Val Net,
que tracta al col·lectiu com una pinya deixa clara la cohesió dins d'aquest capital social:
Fredi: ..., pués també són gent molt, molt propera... La gent fa molta pinya..., jo tinc amics de tots els llocs... al
peu del carrer Pelayo i tinc amics de fora en diferents pobles, ..., vint anys jugant a pilota..., ha fet molta pinya i
jo tinc molt bons grans amics que jugaven a pilota, trinqueters i inclús aficionats a lo llarg de València.

Des de l'àmbit universitari el sociòleg Víctor Agulló ho valora com a punt de trobada, tot i que el
valor de la paraula (que ja hem analitzat en la categoria 1.5: valors humanístics, p. 168) que esmenta
coincideix amb l'apreciació de descripcions anteriors. L'argument de confrontació amb el que
representa una societat postmoderna és palès:
Victor Agulló: ...Unes de les coses que m'ha cridat sempre l'atenció és que la pilota mobilitza a gent de diferent
tarannà i..., és un punt molt important de trobada cultural i d'esbargiment en societat front a la soletat, el contacte
virtual, la competivitat malsana, o la mecantitlitzacio de l'esport la pilota valenciana ofereix una sociabilitat més
basà en el tracte directe, la familiaritat, el valor de la paraula, malauradament estem perdent moltíssim este valor
de la paraula.

3) Com hem pogut comprovar, a través de la categoria 1.5 sobre els valors extrínsecs, sovint
l'individualisme explica la relació anàrquica de fissió-fusió entre jugadors i trinqueters, (que com
havíem vist, també, en la categoria 1.2 cultura subalterna també va unit a la precarietat). A
continuació analitzem aquest atribut a través dels diferents rols:
Des del rol de pilotaire actual es fa esment a un fusió frustrada entre trinqueters, la qual cosa té
arguments de contigüitat amb l'individualisme (en aquest cas de raspall amb la cita de Moro):
Moro: ... Sí, sí vam intentar fer-ho també per mig de la Federació i això però no va eixir bé i, iiii, cada u va pa
ell. (Cada un va pa ell?) Sí. (I els trinqueters cada u va pa d'ell?) Sí. (Vale) A vore sempre mirant el seu interés
eh. (El seu interés econòmic en este cas no?) I... tamé (Com?) I jo tamé (I tu tamé? Sí, sí) Jo vaig on m'interessa.

Des del rol del pilotari antic, com el Rovellet, la metàfora estructural de llibertat deixa constància
de quin era la forma de fer (l'individualisme ja era evident):
Rovell: ..., jo en el 46, una ave libre, jo anava allí per lliure i jo he sigut un poc rebelde sempre, en els trinqueters,
o en la pilota, jo he estat 14 anys sense juar en Pelayo per una tonteria... Gandia, per exemple, si estaves en
condicions de fer una partida te feia el dissabte que ve tornes..., però si feies una partida regular o això: "Ja
t'avisaré"... I al segon any li dic mira no cal que m'avises o jo tinc una agenda i m'anotes les partides de l'any, i
sinó, com antes, o siga que, què vol dir això? que no sé si haguera sigut fàcil..., fer-me en Val Net o en 30 i 15
perquè jo no era fàcil..., que és beneficiós, tot això, conforme... Però que, no haguera triomfat... no que no ho
haguera fet, igual haguera entrat però eh, era jo molt raro... No sé per el meu caràcter...Lligar-me no haguera
sigut fàcil...

En la fusió entre trinqueters s'empren arguments de reciprocitat. El funcionament com a gremi
dins del camp professional és palès. No es pot aplicar la dimensió gremial al jugadors, però, perquè
han anat més per lliure (com hem comprovat en la categoria 3.2.1.5. Valors instrumentals, p. 147).
Des del rol del trinqueter els mecanismes de fissió-fusió funcionava de la següent manera.
(Abans de l'entrada de Val Net):
Manolo: ... Una relació que n'hi ha d'amistat, d'això de fer-se favors. Perquè ha hagut voltes que ha faltat un
jugaor pa dimarts i ha tingut que jugar dilluns en un atre puesto... Tenies que demanar i, a lo millor, te feia falta
un jugaor i cridaves i "Jo és que jugue dilluns en la Pobla i no puc anar. Parla en el trinqueter de la Pobla i". "Xé
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tu me pots deixar este i agarrar un atre pa d'ahi que me fa falta". "Sí, pues..." (No parlaves en el jugaor, parlaves
en el trinqueter...) O en el jugaor. A viatges en el jugaor mateixa. Entonces tendies a fer molt..., de lo important
que era un trinquet en diners. (Per què els juaors ell sempre volien juar en trinquets...)... On més podien guanyar.
Però, claro no (que un d'ells era el teu) Si, però no podien jugar tots els dimarts. (...)... Lo que passa que, a
viatges, tenien trinquets que eren més fluixos i els donaven l'agenda i la partida però deien: "Je si me busca algun
dia Massamagrell me la llevaràs?" "Ah pués dis-m'ho en temps pa llevar-te-la.

A despit dels valors extrínsecs i de conjuntura econòmica actual els valors com la cordialitat
prescriuen:
Mez 14: ..., com a trinqueter les coses no estan bé i tots mirem la pesseta. (...) Però, bueno, hui els trinqueters que
tenim Adrián, eh, Peluco, està el Soro, vull dir, Arturo, que el conec tota la vida. Jo crec que tampoc veig, Ribera,
Canana, vull dir. Jo no veig a ningú que vullga fotre't pa tancar-te a tu el trinquet i, no ho veig... trinqueters
aixina. És al revés que si te poden ajudar. (Però antes això existia això. Eixa...?) Sí, sempre perquè sempre han
sigut trinqueters relacionats en pilota i han sigut companyeros, jo com tinc que dir-li, a lo millor, a, jo que sé, al
Soro, si jo ha juat 30 anys pa d'ell i me demanen un favor no el tinc que fer i antes d'estar açò. Arturo: "Mezquita
a vore el divendres tens a Sarasol II m'ha caigut mal Grau i necessite pa demà."

Els arguments de confrontació caracteritzaven els processos de fissió entre trinqueter i jugador.
Des del rol del trinqueter es veu així:
Manolo: Sí, perquè un jugaor que no ha volgut tirar-li en l'època que..., feia molt més la propina que el jornal i
sinó n'hi hava n'hi havia jugaor que no li tirava... Li llamaven l'atenció i li dies: "pués ara ja te cridaré. Ara (A lo
millor, no li tiraria perquè sabia que al sandemà tenia una partida en un atre puesto...) Una per eixa, atra perquè,
a lo millor, la postura no li agradava i no se jugaven els diners o no tenia prou diners i no li tirava. Perjudicava al
trinqueter perquè no es jugaven diners, als companyeros perquè tenien poc jornal.

Aquesta fissió, com és obvi, generava conflictes (com hem vist en els valors instrumentals) i
també molta divergència. Des del rol d'un pilotari professional d'escala i corda en actiu s'aporta la
següent cita en què també es contraposa l'abans i el després de l'empresa Val Net:
Genovés II: ..., abans la pilota si anaves a un trinquet i feies mala partida no el xafaves més possiblement sinó et
dien Genovés, o Rovell.... Jo tinc companys que els han retirat els trinqueters. Entonces abans els trinqueteres
eren malos, eren no males persones, però en..., molt males. A dia de hui jo trie les meues partides, a Pelayo no
que he anat la setmana, a Pedreguer per rodar, però més fàcil. Abans no era aixina, abans el sou era incògnita i
era de risa i s'aprofitaven i a dia de hui jo tinc un contrat anual, jo cobre cada mes..., les propines i això és com
abans.

Des del rol d'un expilotaire la fissió i els valors instrumentals estaven molt presents:
Fredi: ..., estàvem dixats de la mà de Déu, jo vaig tindre una lesió i me vaig tirar 6 mesos, que ni al teléfon me
tocaven...

En referència a aquesta relació entre trinqueter i jugador, com hem vist en la categoria valors
extrínsecs, això desemboca en conflictes:
El trinqueter d'Oliva fa esment a la relació del seu germà (primera figura del raspall en els 50-60)
amb el trinquet el Zurdo de Gandia:
Vicent: ..., portaven un pantalonet ... Com empresa Zurdo, el meu germà diu: "Si no som empresa no? Tu mos
pagues un sou?"

Com en altres àmbits hi ha un gir des que entrà Val Net, sobretot tocant el sentit gremial entre
trinqueters, tal i com ens relata el trinqueter de Pelayo:
AT 13: ... Antes tenies molt més de relació, perquè jo, per exemple, en Emílio Peris de Gandia pués se feiem les
llibretes conjuntament. Els calendaris els feiem els dos a la vegà, pa evitar tindre problemes. (...)... Jo recorde jo
comprava les llibretes perquè estava en València, les comprava jo i me les donaven, Massamagrell i Burriana me
donaven els paperets de cada juaor i Emilio i jo escomençàvem pum, pum, pum i al pilotari ja li donàvem la
llibreta en 4 trinquets..., ja tenia i a partir d'ahi ell ja acabava de completar-ho. (...) Ara la relació és més
professional. Alguna reunió que tenim pa fer la lliga professional però ja no és lo mateix, ...
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A hores d'ara estan creant-se comunitats virtuals adaptades als nous temps, a la globalitat (tot i
que, com hem dit adés, són només els joves els que ho empren):
Genovés II: ..., d'una manera es crea una xarxa al voltant de la pilota que hui en dia... Sí que és de veres que, poc
a poc, va extenguent-se i perque sé casos. És algo molt ràpid que estem molt fàcil...

Jugador i aficionats al trinquet de Pedreguer. (Marina Alta). (© Oriol Clavera)

3.2.3. Procés identitari485
Com hem descrit anteriorment el tradicionalisme és un dels pilars estructurals d'aquest camp, tot i
que, com veurem en les categories posteriors, sembla estar en hores baixes.
Dels resultats extrets es confirma la hipòtesi inicial de l'existència d'un camp identitari, simbòlic i
metafòric tot i que ara veurem els matisos, les fissures i les escletxes d'aquest camp. El problema,
com veurem en la categoria següent (4: Hibridació) és que cada cop menys generacions la
practiquen, o s'involucren en el camp.
Identitificar-se amb ésser valencià i no espanyol ací és força rellevant, igual que emprar
"Comunitat Valencina" o "País Valencià" per referir-se al territori valencià.
Les categories adjectives que complementen aquesta són:
3.2.3.1. Àmbit espacial de comunicació.
3.2.3.2. Endogrup/Exogrup.
3.2.3.3. Atribució idosincràtica.
3.2.3.4. Espill basc.

485 A l'hora d'aclarir conceptes donar un cop d'ull al capítol 1.5. "Identitat i diferència", p. 61.
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3.2.3.1. Àmbit espacial de comunicació

1) Poble: allò ultralocal
2) Comarca: allò local
3) Alteritat: cosmopolitisme

Per àmbit espacial de comunicació ens referim a l'espai on tenen lloc les relacions entre els
agents i, per extensió, el significat que tenen aquest tipus de llocs. En aquesta categoria adjectiva
hem trobat que els agents es veuen íntimament connectats amb el poble i en menor mesura amb la
comarca. La construcció d'aquesta identificació encaixa d'una manera coherent i harmoniosa no
només amb al territori o lloc, sinó amb la percepció subjectiva que tenen d'ells mateixos com a
persones i com a grup que els manté diferents de la resta. En aquest cas l'alteritat que representen
els altres està representada pel cosmopolitisme que significa allò que no volen arribar a ser o, millor
dit, el motiu pel qual s'identifiquen amb el poble o la comarca. L'alteritat cosmopolita ve propiciada
per la globalització, la qual dota a la identitat d'una fragilitat perquè s'és conscient de la seua
existència i, llavors, es construïda pel mateix grup que la reivindica.
1) Tothom s'identifica amb el que implica ser de poble, àdhuc, els que viuen a València capital.
Els que viuen a un poble ho valoren molt i no ho canviaren. En la majoria coincideix que els seus
avantpassats també eren del mateix poble o dels pobles propers. A més a més, la importància que té
el cercle d'amistats de la infantesa i la família és molt present. La dimensió ètnica forjada des de
l'interior és evident. Pilotaires de 3 generacions diferents com Dani (39), Nacho (26) i Antoniet
d'Almassora (66) relaten com i perquè es consideren de poble:
Dani: ..., pues m'identifique pués no sé, pués ja te dic , pués en els meus amics, en el meu poble... Sí, clar, per
supost i en majúscules... Importantíssim i jo on estic és... No ho canvie per res del món, per res del món.
Nacho: ... Molt no m'importaria pegar a fugir però sempre diria que sóc d'Almenara.
Antoniet: ... Sí, sí, m'agrà més. Coneixes més a la gent i estàs ehhh. El poble és més la tranquilitat... Jo sóc 100%
almazorí...Visc a Moncofa però sóc 100% almassorí...

Es dóna el fet en alguns pilotaires actuals, com en els del passat, que el nom del poble els
identifica com els casos de Fageca o el Genovés II.
Els valors que, per una relació de contigüitat, du implícit el fet de ser poble són compartits per la
majoria dels entrevistats. Com veiem, segons Jan i Ramón, aquests valors coincideixen amb els de
la categoria adjectiva 3.2.1.4. Valors intrínsecs com la senzillesa i es contraposen a valors més
propis de la modernitat com la individualització o la impersonalitat:
J 16: ..., ser senzill,..., no donar-li tanta importància a l'apariència.
Ramón: Jo preferiria viure en Museros per l'ambient que, de poble, que t'identifiques més en la gent, que raones
més. Ací en el Port és més impersonal...

El trinquet com a lloc d'intersecció o antropològic suposa un àmbit, una xarxa on els símbols d'un
tarannà més cultural com la llengua i la ideologia s'afermen tal i com ens conta Joan en referència
al trinquet de Pelayo:
Joan: M'agrada per la companyia..., teníem una espècie de tertulieta amb Bausset amb Toni Signes, dos o tres
jugadors que venien també, un de Xirivella, un altre el Rullo..., Bausset..., personatge que sabia de tot i molt
implicat en la pilota, i en el país i en la llengua.

Alguns com el pilotaire d'Alcàntera del Xúquer Moro, fins i tot mostren la seua incompatibilitat a
viure fora del seu poble. Les metàfores estructurals són paleses:
Moro: Sí, jo sóc molt d'Alcàntera (Què vol dir que eres molt d'Ancàntera?) Pués que jo he tingut oportunitat
d'anar-me'n a viure a atres llocs perquè la meua faena estava més aprop, perquè jo faaaa 20 anys, per exemple, jo
tenia tots els trinquets al voltant de la Safor... Gandia, Bellreguard (des d'ací te para un poc més lluny no?) claro
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entonces, me van oferir inclús pis i jo sóc molt d'Alcàntera. És que no sé explicar per què. Sóc molt d'ací, no sé.

El sentiment pel poble per extensió abraça també el sentiment pel que és la Comunitat autònoma,
com és el cas de Mezquita el trinqueter de Vila Real:
Mez 14: Eh, no sóc polític i no sóc d'estos fanàtics del meu poble!... Però jo no el canviaria... Sí, home, claro,
pués el mateix sentiment conforme tinc en el poble ho tinc en la Comunitat Valenciana.

També es fan analogies entre la pilota i el poble. El fet d'haver tingut una base experiencial i
física és cabdal com diu Jan de Murla:
J 16: ... Bueno pués, sí a mi m'agra perquè m'agrà (...) I perquè l'ha juat de xicotet i perquè és la festa més gran
del poble meu era eixa. Això ho ha viscut.

El trinqueter de Massamagrell, per exemple, s'identifica completament amb el seu poble, abans
que amb la comarca, o la comunitat autònoma:
Manolo: ..., jo de Massamagrell...

2) Pel que a la identificació amb la comarca podem dir que hem trobat una divergència entre les
comarques del raspall o les llargues i les comarques del joc per dalt, de manera que en les
comarques com la Ribera Alta, o la Marina Alta hi ha més un sentiment de pertinència més fort que
en la Plana Baixa, Morvedre, l'Horta, o el Comtat on aquesta pertinència comarcal està més
difuminada, és a dir, no hem trobat una identificació subjecte-comarca com en les anteriors.
Les metàfores estructurals de Moro dins la versemblança referencial parlen per elles mateixes. El
discurs és més aviat ètnic, tenint en compte les referències culturals, històriques i de parentesc:
Moro: Molt, molt, molt. (I per què, què t'aporta a tu estar ací o per què te sents tant identificat, per quins
motius?) Tot a vore , és el meu poble, són les meues arrels, vull dir tinc la meua família ací tota. (Vale, vale, vale.
Aleshores clar això que ton pare és d'ací tamé?) Mon pare és d'ací, ma mare de Càrcer, el poble d'ahi del costat.
(I els teus avantpassats?) Són d'aci tots. Per això te dic jo que la meua família de tota la vida és d'ací.

Jan de Murla també coincideix amb Moro d'Alcàntera. Aquesta identificació comarcal implica
una vertebració de territori valencià, així com un sentiment de pertinença a una cultura local:
J 16: ..., com dia jo, pués jo em considere de poble (...). Pués els puestos que vas i lo que tu has dit de que el
trinquet mos coneguem... Cada u va a la seua ehhh. Rozant-mos, però. ... No em llama és. Un montó de gent i
ningú es coneix. No em llama... A la comarca, sobretot. (La comarca que quina comarca és esta?) Marina Alta (I
si que n'hi ha. Tu tens sentiment comarcal o- Sí- de...) Sí, no perquè ho note. Jo, vull dir, jo me'n vaig a Ondara, o
a Pedreguer, o a Gata i note que estic més dins lo meu, que quan me'n vaig a Benidorm (...Benidorm ja és...) O a
la Vila o a Altea, que és Marina Baixa mateixa. Ehmm i quan vaig a la Safor també note un poquet de diferència,
a lo millor, menos, canviant de província, però a lo millor, menos diferència que anant a la Marina Baixa. (...)
Això ho note.

Molts, en canvi, han apel·lat al poble i no a la comarca, com és el cas de Jose Luís de Gorga:
JL 17: Això de pertenèixer al Comtat. Pués a mi em donaria igual que el Comtat, que la Marina que- RiuSincerament, crec que els pobles cada u té la seua identitat com a poble. Mos coneixem massa a uns i atres i mos
respetem aixina i no tenim el sentiment de pertenèixer a una, al Comtat. Pués perquè t'han dit que pertenèixes al
Comtat, perquè sinó igual no- Riu-.

Als raonaments identificatoris amb el poble i la comarca s'afegeixen relacions de contigüitat amb
l'agricultura. A banda dels informants aquesta dada també l'hem constatada amb l'observació
participant, així com a través de la revisió d'articles d'entrevistes amb antics jugadors. Com ja hem
vist en la categoria 1.2 Cultura subalterna tradicionalment la procedència social dels agents d'aquest
camp era la pagesia, cosa que ha configurat l'hàbitus de classe. Això es constata en el fet que, a
hores d'ara, a un jugador li paguen un jornal o el lloguen. Tot i que, des que hi ha l'empresa aquesta
relació ha canviat, ja que ara cotitzen i tenen nòmina, en el vocabulari continua estant ben present.
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Moro: ... A vore jo sóc molt tradicional" "Pués perquè jo pense que és el poble que està identificat en
l'agricultura. De tota la vida pués els hòmens han anat a la agricultura. Encara que ara està en... abandonada
però... per la crisi i perquè la taronja no val diners, però tota la vida els hòmens han anat a l'agricultura i jo des de
xocotiu tamé. Jo antes de ser professional anava a l'agricultura. (Però què anaves supose que en ton pare, o en ta
guelo...?) Sí, sí, claro, claro, no, no i en una colla de collidors.
Dani: ... Pués ací la gent. Els hòmens que tenen camps de tarongers i li expliquen al fill com continuar. Vull dir,
eixes tradicions que al fi cal cap és lo que, no sé. Tindre eixa arrel i saber un poquet d'on vens no? Jo això ho tinc
claríssim.

Reproduïm també un fragment del meu quadern de camp on queda reflectida la relació de la
pràctica amb la ruralia:
La semifinal de l'individual de raspall jugada entre Marrahí i Moltó aní a veure-la al trinquet de Piles en
companyia del meu porter i amic Manel i el seus amics i coneguts, entre ells Moro, un dels meus entrevistats el
passat mes de Setembre. Anàrem en el cotxe de Moro... En el cotxe n'anàvem 5, a banda dels anomentats, també
venia una amic de la colla de Manel i el seu sogre. Aquest amic també és un jugador del poble tot i que viu
devora a Sumacàrcer. Durant el trajecte xarraven de pilota i de la taronja. L'amic de Manel s'ha plantat un camp
de València Midnight i explica que és una llavor millor perquè no agafa tanta misèria com la clareta. El sogre
deia que has de ser empalagós perquè et compren les taronges sinó res... (26 de Desembre de 2014).

A més, molts dels pilotaires retirats han acabat treballant en l'agricultura i els més veterans en la
nòmina professional han treballat també abans de fer-se professionals.
Les divergències, que esmentaven abans, pel que a la pertinència comarcal i del poble pensem
que tenen els seues conseqüències en la salut de la pilota a cada comarca:
Moro: ... Bé, l'aficionat al raspall jo crec que és més viu, més viu (mes viu què vols dir?), que ho viu més...,
pense jo. Tamé pense com t'ha dit que és més de poble. Entonces com és més de poble jo crec que ho viu més.
(L'aficionat és més de poble?) L'aficionat a raspall pense jo que és més de poble. ..., gent molt, molt, gent de
camp i de, i de, l'escala i corda la veig més de pobles grans...

La identificació amb el poble i amb la comarca crea una consciència identitària pròpia i com diu
el següent informant al territori valencià hi han ja dos polaritats ben diferenciades entre la ciutat de
València i les comarques properes: L'horta i les comarques del Sud o centrals: la Ribera, la Costera,
la Safor i la Vall d'Albaida, sobretot, que són on el raspall gaudeix encara d'una salut no tan precària
com l'escala i corda:
Joan: ..., és una societat jo crec que s'està fent una dualitat ací en el País Valencià. S'estan creant dos societats
(...). Una societat eh castellanoparlant, castellana com si diguerem de cultura castellana i una altra valenciana eh
que manté encara la identitat valenciana ... la... eixa part de la societat eh de parla castellana està sobretot a la
ciutat de València i als voltants tot lo que és l'Horta. sobretot Xirivella, Paterna, Sedaví, Alfafar, tot el voltant de
València... Esta societat no li interessa o no s'ha sabut identificar, no s'indentifica amb el joc de la pilota en
absolut a ells no li diu res ("I en que creus que s'identifiquen?") Al futbol, Valencia, Valencia que sea no sé què i
no sé cuantos i ja està i para de contar i la Fòrmula 1 i no sé cuantos i tal, però no s'indentifica en la pilota
perquè no és, no és la seua identitat eixa i per tant no s'indentifica mentre que lo que és les comarques del Sud
ahí no ha arribat encara esta esta ona i se manté més la identitat de País i aleshores jo crec que per ahi eh està el
problema osea que no és un problema intrínsec de la pilota jo crec que la pilota és un reflexe de la societat i si
la societat canvia i canvia cap a eixe punt. De castellanització i pèrdua d'identitat, pués la pilota no té cabuda en
eixe món, no té cabuda eh.

3) Pel que fa al cosmopolitisme486 per a nosaltres representa el que col·loquialment es coneix com
"ciutadà del món", és a dir, que el món mundial s'entén com un únic espai comunitari de relació i no
com el conglomerat de diferents pobles i cultures amb formes de relacionar-se i un capital simbòlic
i cultural ben diferenciat. Els cosmopolites per tant, no s'identifiquen en cap part del món, per tant,
en el nostre cas representen l'alteritat necessària per construir una identitat territorial com la que
demostren els nostres agents investigats. Aquest atribut representa l'alteritat dels nostres agents i,
per tant, és una qualitat que tenen els altres i amb la qual no s'identifiquen gens.
Tot i que, entre els agents del nostre camp sí que hi han que han viatjat no sol ser allò habitual.
486 Veure capítol 1.5. "Identitat i diferència", p. 61.
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Sovint la pilota professional i l'estil de vida anterior no ho permetia com és el cas de Rovell, o
Antoniet, tot i que ara com és el que cas Moro aquesta visió ha canviat i, gairebé, és comú que
tothom viatge:
Antoniet: (Jo me referisc a anar-te'n, a lo millor, de vacacions o coses aixina de més de plaer) No, ha anat, no...
Molt repoquet.
Moro: Ha viatjat prou, quan, quan la pilota m'ho ha permitit i ha tingut un poquet de baixó o que m'ha pillat un
poc lesionat o, en seguida ha agarrat a la dona i mo n'ham anat.

El cosmopolitisme o el fet de viure sovint en llocs diferents, que no ha tingut lloc en cap agent,
contrasta amb la vida en el poble:
J 16: Sí, jo m'asuste de vore a eixos que, tenen un any viuen ací en els xiquets, a l'any siguient se'n van allà, a
l'any siguient. Jo m'asuste vore-ho. (...) Hui, ací n'hi han molts aixina. (...) I a mitjan curs s'enduen al xiquet...
Bueno sobretot extrangers (...) , i una volta ací estant un any..., ací a Murla, a l'any siguient se'n van a Albacete, a
l'any siguient, veus que n'hi han..., d'allà se'n va a un atre puesto, perquè..., on han estat antes de vindre ací i dius
Ah mare de Déu estes persones que diferent de mi de que jo sempre ací, sempre ací.

En aquesta línia la contraposició a la ciutat (emblema del cosmopolitisme) com a alteritat
continua sent molt present. Com diu el sociòleg Víctor Agulló l'apel·latiu de rural no es refereix al
sector primari sinó a l'estructura premoderna.
Victor Agulló: ... La pilota continua sent un esport eminentment rural..., i un esport que no té una presència en les
ciutats...

Plaça del Nel de Murla (un pilotaire molt important) al
poble de Murla

"Monument al pilotari" al poble del Genovés, on la pilota
és un emblema identificatiu
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Prohibició d'aparcar a Murla per partides de pilota

3.2.3.2. Endogrup/exogrup487

1) Consciència col·lectiva
2) Especificitat indeleble
3) Alteritat: la ciutat

Endogrup i exogrup és el parell binari que hem triat a l'hora d'explicar la identitat col·lectiva, el
que se'n diria el nosaltres o l'encaix del grup dins de la societat-món que els fa diferents de la resta.
L'endogrup, tenint en compte el context valencià dins de l'Europa Occidental, té una consciència
col·lectiva, una especificitat indeleble i en contraposició hi ha la lògica de la xarxa dominant o la
globalització que, al nostre cas, equival a l'alteritat que representa tot allò relacionat amb allò urbà
com la ciutat. Com ja havíem esbossat en la categoria anterior, gràcies al fenomen globalitzador
resuren les identitats de resistència que es neguen a dissipar-se en aquesta xarxa.
1) La consciència col·lectiva en aquest camp es limita a aquesta metàfora estructural arrelada a
l'experiència en el camp:
Fredi: Bueno, pués l'amor a la pilota. Això és lo que compartim. Un poquet la pilota, el que això, pués que mos
agrada i volem que fora a més, i volem que triunfe i volem que funcione.

També hi ha l'arrelament al territori:
Ramón: ..., tenim la gran sort que soles que se juga ací al País Valencià...

Aquesta metàfora estructural és compartida per tothom.
487 Veure capítol 1.5. "Identitat i diferència", p. 61.
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A hores d'ara i atesa la situació de marginalitat i precarietat de la pràctica (ja analitzat a la
categoria 3.2.1. Hàbitus, p. 115) un tema de debat intern dins de l'endogrup és el funcionament de la
pràctica la qual cosa és generadora d'una consciència ja que és una creença comuna:
J 16: ..., a vore com ho fem funcionar..., i com fer que els xicons que juen i com. (...), i que vaja gent al trinquet
i tot això... Home, pués, la majoria, pués, mos preocupa.
Joan: ..., l'interés que tens perquè es mantinga la pilota no i comentes que com va i tat... pués açò va mal, açò
tal açò... Açò no es pot aguantar. Són els comentaris típics que es fan.

La identificació amb el poble dins de l'àmbit esportiu també tenia lloc amb la pilota com ens
contava el trinqueter de Massamagrell, en referència al Campionat Nacional d'escala i corda488:
Manolo: ... I entonces la gent s'identificava molt en l'equipo n'hi hava molta afició entonces..., i se fletaven
autobusos, per exemple, ací quan entrà l'equipo de Massamagrell jugava en Villa Real i, a lo millor, ací a part
d'en cotxes n'anaven molts..., com de Villa Real venien ací...Tenien el seu equipo com si fóra el futbol...

Dins d'aquesta consciència col·lectiva s'evoquen arguments que cerquen l'adhesió del receptors
però evocant la versemblança poètica del discurs a fi d'al·ludir al significat ocult i profund de la
pràctica. Aquesta consciència col·lectiva arriba a través de la cultura, l'idioma i la història.
Els referents històrics de la pràctica, com en la resta d'esports, han estat present en bona part dels
discursos dels agents. Com en el cas del Genovés, els referents o símbols de pilotaires estaven
presents:
Genovés: ..., i jo sempre m'ha admirat per això... Eixa enveja sana que li ha tingut. (evocant al Rovell).

S'empren metàfores il·lustratives per descriure com d'estètics són certs gests o colps en la pràctica
com és el cas de la banca de llargues José Luís de Gorga ens deia que el colp de bragueta, que
tradicionalment ha estat el més emprat per fer la treta en la modalitat de llargues, està en desús:
JL 17: ..., No era una bragueta artística. Era una bragueta un poc forçà. I tenia molta força, però no. (...) Tonico
és el, un poc, el referent... Tonico tamé tenia la seua manera de juar, tampoc era, tampoc era pués (...) Bueno
això.- Somriu- Cada u té un estil, un poc. És la veritat.

Pel que fa a l'analogia pilota i vida, entesa com a experiència vital, emocional i gratificant, és un
fet en tots els informants i la majoria de militants en els trinquets pel que que he pogut veure a
través de l'observació participant. Com és el cas de Mezquita, trinqueter, ex pilotari i fill de
trinqueter:
Mez 14: ..., pués la pilota és la meua vida... pa mi és lo més gran del món.
Fredi: les millors experiències de la meua vida i la veritat és que és algo que..., me dóna a mi el ser. Tinc que
agrair tot a la pilota...

Des de la veu dels aficionats les al·legories són molt aclaridores:
Ramón: ... I ara el trinquet de Massamagrell pa mi és festa nacional el dimarts que és el dia que se juga... Vaig
anar jo per el meu compte me referisc. (...I des d'ahi que no has parat?) Jo no ha parat. Afortunadament no he
parat.

Les dones, per exemple, que són molt minoritàries ho veuen de la següent manera:
Mo 15: És un esport que quan proves enganxa (-Síiii, jo m'enganxí- Diu Vi) Ho diu tot el món (-Clar- Diu Vi)
Tot el món que jua a pilota t'ho va a dir. Una vegà proves enganxa (- T'enamores de la pilota. Diu No).

Des de la versemblança poètica s'aporten metàfores il·lustratives i raons antropològiques del que
dota la pilota a aquells que aprenen a jugar. José Luís, que a banda de la pilota té altres moltes
488 Fou un campionat que començà disputar-se l'any 52 i estigué fins l'any 93 amb un recés en què ja entrà "Bancaixa"
com a patrocinador.
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aficions, ens ho explica així. S'aporten arguments de comparació amb altres esports en què la
iniciació és molt més fàcil per tal de concloure que la dificultat intrínseca al joc és, precisament,
allò que fa que la gent s'aficione:
JL 17: ..., que la pilota et colpege a la mà té un efecte molt més intens que el que la jues en una raqueta i això no
afecta soles a que et faja mal la mà, o a que, sinó que jo crec que t'entra dins, jo crec que d'alguna manera la
pilota té algo d'especial que, que ningún atre esport ho pot tindre mai ... crec que no n'hi ha res aixina... La
iniciació en la pilota és molt més complicà..., però tot eixa complicació..., guanya molt respecte a un altre que
era molt facilet. El facilet pareix que s'acabe en seguida, que no li tragues més punta (...) mentres que ací cala
més.

En els arguments de comparació amb la resta d'esports en la modernitat s'estableixen relacions de
contigüitat amb la comoditat, la lleugeresa i la immediatesa, la qual cosa explica, com esmenta Jan,
l'acceptació del paddle a l'actualitat, o de l'esquaix en el seu moment als anys 80-90:
J 16: ... Què vol la gent ara? Jo he anat a juar al padel al primer dia ja jues. La pilota, per a tu passar la vaqueta
per dalt la corda un trinquet tens que estar anys i vorem (Clar...) Lo modern, la impressió meua que em fa. Els
deports nous qui són? Els que el primer dia ja pots juar. No necessites anys d'apendre'l (...) i entonces la pilota
té..., ademés dels anys d'apendre'l, antes de juar enrotlla't la mà, perill de de fer-te mal la mà. La gent vol coses
còmodes.

Com veiem el canvi en la jerarquia de valors és ben present (cosa que analitzarem més endavant
en la categoria 3.2.4.3).
Durant la investigació trobàrem que després de la retirada molts jugadors no tornen trepitjar un
trinquet. Mezquita que va jugar fins ben entrat els 40 anys ho sap:
Mez 14: Lo més, lo més normal és això. (I això per què?) Eh sempre acabes un poc asquejat, perquè quan, quan
eres professional i ja està ahi, ehhh, la responsabilitat, la tensió, els nyervis i això i se crea, és casi com una
faena, ja no és un deport (...) ja és una faena i al final acabes un poc fart. Después la retirà, la retirà és prou
triste. Totes les retiraes (ja) són tristes i n'hi ha que no acepta i n'hi ha que s'enfanda i diu: ua ja no torne més al
trinquet. És lo més fàcil.

La pràctica té una capacitat evocadora de sentiments i emocions. Ultra, es vista com a una
experiència estètica necessària:
Mez 14 P1 P2: ..., l'aficionat pués la veritat és que n'hi ha gent que ho pensa i que ho fa perqueeè, perquè
demostra que ve a casi totes les partides. Se deixen la faena. Ho veus que ho viuen, que sí veuen un quinze estan
a punt de plorar i veus que ho senten i que tenen emocions en la pilota. (...) Ja no entra ahi els diners. Hi ha
vegaes que, a lo millor, uno se jua diners i s'emociona en un quinze, en una partida, en un juaor, en algo, però. És
de veres que pa vindre a vore la pilota necessites eixe algo.

En el camp allò estètic i emocional és força rellevant. Posem com a exemples aquestes cites:
Paco: ... La pilota té, plàsticament és molt bonica.
AT 13: ..., Eh, la pilota és un sentiment i antes m'ho has preguntat se guanyen diners? Jo guanyaria més diners
hui estant en casa que quedant-me ací, però eixe sentiment de vore el públic, de vore jugar a pilota això ehh, no
se paga en diners. Entonces la gent que ve ací i se jua 50 € i dius però si guanye 40 si guanye, però es igual és
disfrutar.

És molt recorrent en aquesta experiència estètica i emocional la figura que el Genovés, elevat a
referent o mite, té en els agents d'aquest hàbitat. Aquestes metàfores il·lustratives del trinqueter de
Pelayo i del periodista Paco Durà pensem que ho recullen perfectament:
AT 13: ..., el Genovés era l'hòstia.
Paco: ..., lo del Genovés sempre ha sigut més. Desbordà tot.

L'expilotari Grau diu: "a la pilota li cal un revulsiu com el que fou Paco el Genovés... Això unit a
la falta de carisma i tiró dels pilotaris actuals fa que el professionalisme estiga a punt de
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desaparèixer"489. Ací la referència nostàlgica i emocional va unida al reviscolament, en tant es
continua focalitzant el retrobament amb el passat com la solució. Els arguments de comparació de
versemblança lògica reïxen, configurant, de nou, arguments de versemblança tòpica.
Joan: Home jo no sé si serà això de que "Cualquier tiempo pasado fue mejor"..., antigament i allí anaven les
figures consagrades i hui en dia vas ahí i qui, a qui veus, és que no hi ha ningú ahí.

El trinqueter de Pelayo també comparteix l'opinió de Grau i de Joan:
AT 13: ..., perquè si jo me digueres que ahi n'hi ha un xiquet de 17 anys que m'ompli el trinquet. Una figura te
diria tranquil, eh..., però no ho tenim." "Hasta els 80 i 90 va ser maravillosos. (...) Els trinquets a tope, n'hi
havien moltes apostes. Se veia juar a pilota barbaritats. N'hi havien superfigures... En aquella època mos vam
encontrar ehh, que se va inventar els casinos, se va inventar els bingos. No pugueren en el trinquet. Ací n'hi han
un tio que és més simpàtic que la mare que va que diu: "Pués si a Pelayo enviaren la camorra a tres fills, ací, i als
tres mesos demanaren diners perquè els havien deixat nets. jejejejje. (...) Te vull dir jo que, però és que era una
època que estaven, és que eren: Eusebio, el Genovés, l'Oltra, el Nuñez, el Mezquita, el Pigat, Puchol, Xatet,
Viñes, és que era una locura de bons, bons. (Però, o siga, tu un poquet ho atribueixes que si n'hi hagueren juaors
tan bons no? Açò estaria- A tope- com antes no?) A tope, ho tinc més clar que l'aigua, ho tinc més clar que
l'aigua.

La mirada al passat com a possible reviscolament és recorrent, cosa que mostra el tarannà
premodern de la pràctica i la tendència a l'acumulació d'historicitat i a la nostàlgia recorda Jan de
Murla que recorda els temps del Genovés, els germans Sarasol o Grau entre altres figures dels anys
80-90, quan jugaven les partides de festes en els carrers de la Marina:
J 16: ... Ara els professionals bons del trinquet que van al carrer ja no tenen el carisma que tenien.

La fidelització d'una minòria, pren la forma d'addicció amb la metàfora il·lustrativa del
trinqueter de Pelayo que ens aporta dades sobre la renovació de l'aficionat, cosa que ell ja ha
experimentat en la seua llarga trajectòria com a trinqueter. Cal tenir en compte que, com hem vist,
en totes les èpoques l'aficionat sempre ha estat vell:
AT 13: ... Estos, quan, una vegà venen no se'n van. El problema que té el trinquet és que és una droga. Si no
entres no la proves però si entres no te'n vas... (Però, per exemple, jo tamé, veent-ho des de fora eh, vull dir, que
a mi m'ho diuen és que això, el relleu generacional, vull dir, tu això com ho veus? Perquè n'hi haurà un moment
que esta gent no estarà) Pués se renoven. (Sí? Tu això ja ho has vist no?) Sí, sí, sí...

2) Tocant l'especificitat indeleble es valora el fenomen de la immersió lingüística, així com
comença a fer-se evident certa consciència identitària en alguns informants. La diferència amb
l'atribut: el valencià llengua vehicular de la categoria 3.2.1.2 Cultura subalterna (p. 119), és que ara
estem analitzant el fet que els agents s'identifiquen amb aquest fet, com és el cas del periodista i
aficionat Paco Durà:
Paco: ..., jo també me considere amant del nostre poble, de la identitat valenciana, per a mi és molt important la
pilota des de la vessant de que és una pecularietat que tenim els valencians que no la tenen atres. Considere
també que és important que dins d'eixe ecosistema, entre cometes, que pot ser eixe món de la pilota, la llengua
no s'haja perdut, és més és la llengua que s'utilitza i, per tant, la pilota faríem bé en que no se perguera perquè
mentre n'hi hasca pilota es parlarà valencià, saps lo que vull dir: en eixe món... Entra un jugaor que siga
castellanoparlant i als 4 dies ja veus que parla valencià (...) Sí, en canvi en atres àmbits és al revés. El que se té
que sotmetre digam és el valencià al castellà. El que dobla més prompte. En canvi, en la pilota no. Entonces jo
valore això molt i se fa sense forçar a ningú. (...). D'una forma natural, el que entra en el trinquet o en el carrer a
jugar ja veu que allí se parla valencià i que la llengua vehicular és eixa. (...)... Entonces, a mi això encara me
força més a amar la pilota perquè com sóc tamé defensor o amant de la llengua en el sentit de que pense que
devem de parlar valencià sempre que pugan pués, me faig jo ahi un poc una mescla..., entonces quan estàs en
València en el trinquet Pelayo, per exemple, és com un oasis.

Com hem vist en aquest informant, ja es fa una analogia entre el trinquet i l'ecosistema com si
fora un hàbitat, i també hi ha la tendència a fer l'analogia amb la llengua com a part de la identitat
489 Diari Levante 16 de Maig 2016.
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valenciana juntament amb la pilota.
La prova d'aquesta immersió lingüística, a la qual es feia esment, a banda d'en jugadors
professionals com els casos de Miguel de Petrer, o Raül de Godelleta, o el seu germà major Fran
que també jugava la tenim en el trinqueter de Pelayo de família castellanoparlant. També hi ha
casos de professionals com Grau, Víctor o Solaz, tots tres del cap i casal, que no s'ha donat aquest
fenomen i han continuat xerrant en castellà, però sí que és cert que dins del trinquet no hi ha la
diglòssia que, sovint, hi ha a la resta d'espais socials de comunicació al territori valencià.
AT 13: Home jo sóc valencià. Home la meua dona valenciana, els meus fills valencians, mon pare valencià, el el
el, de lo que visc és la pilota valenciana eh ahh. Parle el valencià com l'ha... adeprès. No ha sigut ni acadèmic ni
res.

És obvi que el trinqueter de Pelayo ha après la llengua en el trinquet.
El fet d'estar involucrat en aquest camp dóna lloc a un monolingüisme unit amb una vida en el
poble i en una comarca concreta. Monolingüisme en la llengua subalterna òbviament i a una societat
amb tanta diglòssia com la valenciana. L'exemple de Jan és flagrant:
J 16: No és que em tinga igual perquè jo pense és que lo que toca és que jo parle en català, o en valencià, no,
sinó que, jo si ara estaguera parlant en castellà en tu, inconscientment, no parle en tanta confiança perquè és la
que jo he mamat sense donar-me compter. No és que jo diga, bueno, com parla en castellà no faig a tindre
confiança no no. Però, jo em done compter perquè m'ha passat en gent, com i ara tu i jo haguerem començat a
parlar en castellà i tu em digueres pots parlar-me en valencià que t'entenc i ja em sent més cómodo. (...) és per un
tema que ho note que m'influix...

A l'especificitat indeleble se li sumen altres atributs ja analitzats en categories anteriors com els
valors humanístics. Per una banda Joan, un assidu de Pelayo, almenys en la tardor i l'hivern, ens
diu:
Joan: ..., és un esport propi del poble valencià i que caldria recolzar i que caldria... M'agrada molt, és un esport
que m'agrada molt perquè és un esport que té una sèrie de virtuts, de característiques que és un reflexe, entenc
jo, lo que són les característiques del pobe valencià, a banda del seu aspecte físic que tot esport comporta..., pero
a banda també, pués reflexa una sèrie de virtuts com és la noblea, la caballerositat, ehhh, l'estar arrelat en lo
que és la gent del poble i això el fa més interessant encara que si fora simple i purament un esport físic, a més té
una sèrie de connotacions, és un esport on s'ha mantingut la llengua, que és consustancialment mig esport, no no
no es podria entendre la pilota en castellà, no es podria entendre i això pués tot això fa que t'agrade i siga
interessant.

D'altra banda Dani, el considerat millor mitger del planter de l'escala i corda valora la dimensió
cultural que la pràctica du a sobre:
Dani: ... És un esport però és part de la cultura d'ací.

Joan fa una analogia entre l'endogrup com el poble i ho contraposa a l'alteritat o l'exogrup que
representa la ciutat de València:
Joan: ..., hi ha una connexió entre lo que és la societat i lo que és la pilota i jo que crec que ací la societat és, la
capital de València no és la mateixa societat que als pobles, el tipus de gent, els interessos, no sé, és diferent i
aleshores si tu a la pilota li lleves la seua connexió en el poble, en este cas en València, seria perquè la gent de
València ha deixat ja de creure en eixos valors dels poble i de tindre eixe connexió en la identitat valenciana
no?, és una gent més, parlà castellà, aburgesada, que no li interessa en absolut el tema del País i alshores això, no
sé, té un reflexe en la pilota, mentre que Gandia, per exemple, és diferent, bueno, només tens que mirar també
les diferents, no sé, la qüestió política també allà, els vots que trauen els diferents partits, bé en la Safor, o bé en
la comarca de València, que això té un reflexe també (...) en la pilota.

Els arguments de confrontació entre poble-pilota i ciutat semblen de fet incompatibles, fins i tot
hi ha un cert menyspreu des de l'exogrup cap a la pràctica. Res nou fins ara com ja havíem en la
categoria 3.2.1. Hàbitus. Noèlia la pilotaire de Beniparrell que té una germana que també hi juga i
una família en què hi havia tradició ens contava aquestes anècdotes dins de l'àmbit universitari:
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No 15: Home jo me senc orgullosa de juar a pilota (-Clar- Diu Vi). (-Jo també, jo també- diu Mo). Ademés,
m'agrada dir jo jue a pilota (Però això tu ho dius?) (- Clar- Diu Vi-) Jo ho dic i se queden extranyats sí, però
m'agrada dir-ho perquè sí (Però se queden extranyats ells i elles no? o què?) (-Claro- Diu Vi-)Tots, sí, sí, sí,
ostras tu jues a pilota. Per exemple, jo quan entrí a la universitat que no me coneixia ningú, la gent que me
coneix sí que ho sap, però, no me coneixia ningú, pues raones i dius: Ah no és que jo jue a pilota. Que tu jues a
pilota? Dic sí jo jue a pilota. I digueren això com és tu juant a pilota. I dic pués sí. Diu però jues campeonat o és
soles. Dic que no que sí, que estic federà i tot, com podries estar tu juant a pilota. Entonces jo dir això, jo me
senc orgullosa de dir-ho...

Hi ha arguments de comparació amb l'emergència d'un tipus d'aficionat sorgit arran de motius
simbòlics i identitaris, la qual cosa pensem que està íntimament relacionada amb la crisi d'identitat
que pateixen les societats modernes, que consisteix en una recerca del sentit i de les arrels.490
Estem davant de la producció d'identitat que caracteritza a les societat modernes quan es veuen
amenaçades per la pèrdua d'autonomia cultural. Institucions o llocs premoderns com el trinquet han
quedat ensorrats en la postmodernitat (inseguretat ontològica) Llavors, és quan cal reafermar la
identitat perduda a fi d'aferrar-se a alguna cosa (tornar a la seguretat ontològica) 491. El segon tipus
d'aficionat al qual ens referim és el que ens esmenta Jan de Murla:
J 16: ... Ehmm, per lo menos dos classes tindríem que posar: uns els habituals, que, que, no tenen res millor que
fer (...), però no en pejoratiu sinó (...) és lo que més gust tenen. Jo en sé hòmens que dius no n'hi ha res com açò
no? És lo que més els agrà (...Uns apasionats...) Sí. Ho dic perquè n'hi han hòmens que són majors i ara no és
com lo que et dia jo a tu que antes en Benissa, Pedreguer i Ondara tots els dies mon pare tenia partida, ara no, ara
n'hi ha qui té tots los dies partida però pocs perquè tenen que fer km, però n'hi han... Entonces n'hi ha gent que, a
lo millor, va 4 dies a la setmana al trinquet, una cosa aixina. Eixe és una classe d'aficionat: el principal és eixe
(...), que és lo que més li agrà i lo que té gust i va a vore-ho (...) i si el pilla lluny, conformen van fent-se vells
pués ja no van tan lluny i después està l'atre que és el que va a les finals i a les partides, que és un poquet per a
mi relacionat en els que els agrà la pilota perquè tamé és el nostre deport (...) Saps lo que vull dir? (...) i que n'hi
han d'eixos que comencen anant a finals, però, después diu: ah la semifinal tamé la vull vore (...) S'enganxen un
poquet (...) Però, són més de, jo els ho dic, jo n'hi ha que els conec i els done, quan mos veguem dic: ja estan ací
els de les grans cites. Saps que n'hi han aixina.

Si la identitat estableix les relacions entre l'individu i la col·lectivitat de la qual ell en forma part,
l'alteritat presenta la qüestió de la relació entre ell i l'altre. Aquest altre el que fa es reforçar la
identitat, és a dir, reforça la diferència. Al nostre camp l'alteritat ho representa la ciutat. L'altre és
qui està fora de la tradició i no comparteix el capital cultural. Es tracta de l'exogrup.
La identitat, llavors, es reforça en els agents estudiats pels hàbits i rituals diaris, per
l'exteriorització simbòlica de valors i tradicions.
3) Si abans en la categoria anterior l'alteritat era amb el cosmopolitisme ara ho és amb amb la
ciutat. Això és unànime amb tothom. La tasca d'endoculturació, òbviament, només ha tingut lloc en
els pobles i la ciutat representa la diferència amb el poble:
AT 13: ... Sí, jo de totes maneres. A mi m'agrà més la gent dels pobles que la gent de la capital en el món este.
(En el món este) A mi sí, són més naturals. Són més parlaors, parlen més...

Mònica, integrant de la selecció de pilota valenciana femenina en one wall i aficionada de raspall
i de galotxa, diu que el desconeixement social sobre el fenomen és flagrant. Estem un cop més
davant del desencontre amb la cultura hegemònica representada pel cap i casal:
Mo 15: Sí, però tu vas a València capital i dius que en el carrer per ahi n'hi ha un trinquet i diu un trin... què eso
qué es? Bueno, al principi, te diuen això què és. Li ho expliques i quan li has dit lo que és te fa: Ah sí, n'hi ha un
trinquet ací? Sí, en València capital n'hi ha un trinquet (Sí) I ningú ho sap.

Al respecte a Nacho, el jugador a jornal d'escala i corda i aficionat de galotxa, li han passat
490 Veure Capítol 1.4: "El pes de la Modernitat", p. 53.
491 La seguretat ontològica, tal i com explicàrem al capítol 1.4 (p. 43) és una característica de les societats tradicionals.
Es tracta de la rutina diària dins d'una manera de fer sistemàtica, estructurada i estable. En canvi la inseguretat
ontològica té a veure amb l'adveniment de la modernitat i conseqüentment a un ambient carregat d'incerteses i ansietats
que no es poden controlar.
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anècdotes curioses fins i tot, en els mateixos pobles on encara perviu la tradició:
Nacho: ... És que ho veus quan vas a jugar als pobles preguntes on està el trinquet, on està el carrer de pilota i te
diu: "ui eso no se juega aquí". -Riu- Bé home si m'han enviat a jugar. A mi això m'ha passat moltes vegaes quan
començava. "El trinquet... Ací no n'hi ha trinquet ja de fa molts anys." "Home si m'han enviat ací té que haver
trinquet."

En la manca de transformació, Noèlia, pilotaire de Beniparrell, estableix relacions de contigüitat
amb el camp identitari i lingüístic:
No 15: València està molt influencià per el castellanisme. (...) València i els pobles de al voltant tamé, jo crec.
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Cartell de promoció del valencià. Anys 80. Museu de la pilota del Genovés

Cartell anunciador del Genovés. Anys 80. Museu de la pilota del Genovés
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3.2.3.3. Atribució idiosincràtica

1) Politització
2) Meninfotisme

Per atribució idiosincràtica ens referim al que l'endogrup considera de si mateixa com una
característica peculiar, en aquest cas, del poble valencià entès com tots els integrants que formen i
han format part al llarg de la història del País Valencià.
Ens trobem davant de com es constitueix la identitat valenciana fora del nostre objecte d'estudi,
però dins del que és "la valencianitat". Tot i que com ja sabem el sentiment identitari al Pais
Valencià és molt feble, hem de dir que en aquest camp ens hem trobat amb un minoria important
que empren obertament el terme País Valencià en lloc del de Comunitat Valenciana. Òbviament, es
tracta d'un sector polititzat, conscienciat i esquerranós. Fem esment a aquesta particularitat per les
implicacions que té emprar aquesta concepció del territori des del discurs oficial de les institucions
valencianes i dels mitjans de comunicació.
Si la denominació comarcal en l'àmbit institucional té un ús marginal, la de País Valencià
"sembla" estar prohibida. Ho diem perquè les connotacions d'aquest terme solen coincidir, en la
majoria de casos, en no identificar-se com a espanyols sinó com a valencians, cosa que també ens
ha passat, tot i que recalquem que ha estat en una minoria, considerem que és una dada important.
Ho aclarim per contraposar així altres camps que configurarien l'alteritat a aquest i perquè dubtem
que puguem trobar tanta consciència valencianista en altres camps. (Per exemple, dins de la resta de
pràctiques esportives al territori valencià qui diria Pais Valencià o no s'identificaria amb
"l'espanyolitat"?).
1) Com hem esmentat, per a alguns informants, des de la politització i el compromís sovint
s'entén la pilota com un projecte de país dins del camp simbòlic i identitari. Aquest ha estat el cas de
Joan, Ramón, Nacho i Vicent Malonda per exemple:
Joan: ..., m'interessa eh pués tot: la lectura, la política, els costums, la pilota, la llengua, en fi jo crec que hi ha
que estar dintre de la societat i viure els problemes que tens al voltant i per això pués m'interessa.

El trinqueter d'Oliva, Vicent Malonda, en explicar el seu projecte frustrat de fer una fundació en
el raspall professional:
Vicent: ... El nostre plantejament és..., l'expansió de la pilota no sols com a factor... esportiva sinó de cohesió
social, que això mosatros tamé ho tenim, bueno jo ho tinc més clar que els altres, però bueno... No pot ser que la
Safor funcione molt bé i la Marina siga un desastre... El nostre plantejament era bàsicament global, solidari.

Fins i tot des d'aquest plantejaments esponsoritzen la pràctica. Posem l'exemple que ens digué
José Luís de Gorga en parlar-nos d'una empresa de bioconstrucció que durant un temps fa posar
diners en el campionat de perxa:
JL 17: ... En fí anava un poc en la línia ja de la zona, de la terra, del...

2) Molts informants veuen el problema valencià en el meninfotisme:
Hi ha, com el trinqueter de Pelayo, qui en un raonament lògic i tòpic ho uneix amb l'alteritat que
representa la ciutat de València respecte als pobles. Per ell el germen del meninfotisme el representa
el cap i casal:
AT 13: ... Pués perquè som valencians, no li pegues voltes. Els valencians somos lo que són. (Per què som
valencians?) Sí, jo sí, sí. Jo ho tinc més clar que l'aigua. (Sí?) Sí, jo ho tinc.(...) El valencià és un mesinfot i
continue diguent-lo. (Vale) Com és possible que hui vinguen, a lo millor, 250 o 300 persones, perquè hui no tinc
una superfigura que ve hui a juar ací i de València vinguen 50 i dels pobles vinguen 200...
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Aquest tòpic, sovint, al llarg de les declaracions ha anat acompanyat de la comparació amb els
bascs, com deia el considerat millor pilotaire de tots els temps:
El genovés: ... Açò està en el cas del valencià..., ja és qüestió de cultura..., les arrels i les tradicions... Crec que
pequem d'això un poc tamé. La mateixa mentalitat de cada persona, de cada poble i allí està molt arraigat (País
Basc) i és tot una admiració i no és que siguen millors, però en eixe aspecte crec que s'hauria de voler més a les
nostres arrels.

El Rovell, en aquesta línia, a través d'una metàfora estructural molt significativa al·ludeix el tòpic.
Amb aquesta metàfora pensem que no calen definicions ni raonaments filosòfiques per entendre el
que és el meninfotisme valencià:
Rovell: ... A mi m'agarra mal humor que açò no estiga ple, pel deport este..., però que anem a fer, ho ham
comentat..., però és aixina... Tenim un caràcter, quan jo era jovenet, a mon pare dien, que jo tenia 10-11 anys:
"mil duros i tartaneta", que volia dir que en mil duros i una cabriolet d'eixos que n'hi havien entonces el mes feliç
del món, els demés que s'apanyen i aixina som i no n'hi ha més.

La manca d'identitat dels valencians com a poble (Volksgeist) "retrona" en les conferències que
vam tractar com a grup de discussió492:
Una del públic en una de les conferències: ..., ha estado desprotegida por los de antes por los de ahora, en el
fondo somos un pueblo que nos queremos muy poco a la pelota, a la lengua, a todo...
Un altre del públic: Esta és una de les xerrades que més gent n'hi ha.... És un tema sociològic... (N'hi havien al
voltant de 25 persones).

Sovint el meninfotisme és vist com un problema endèmic irreversible, llavors la resignació és la
resposta (la qual cosa també podria interpretar-se com un problema) com fou el cas de Paco Durà:
Paco: ... Ací és que que per desgràcia com el sentit nacionaliste no està molt arrelat pués entonces, al final, pués
dius mira, saps. Te desenganyes i dius: bueno pués ja està bé..."

A la manca de consciència identitària, hi ha que afegir arguments de contigüitat com la política
de conservació nefasta, basades en subvencionar la pràctica i el canvi de mentalitat en la societat. 493
Un cop més el desacord amb la cultura hegemònica i per extensió amb el poder, a més d'un altre
problema afegit, a darrera hora, com és: l'especialització ultraprimerenca esportiva imperant
actualment són els entrebancs a superar. Des de la Federació, que és l'organisme valencià encarregat
de vetlar per la salut d'aquesta pràctica, el plantejament va directament al fons del problema.
Richard el tècnic de la Federació encarregat de la promoció ho explica així:
Richard: ... La pilota serà lo que vullguen els valencians, lo que ha dit Víctor (Iñúrria). La pregunta que ens
hauríem de formular és: quants valencians els agrada la pilota realment?... Si la gent de València no coneix,
estima, valora la pilota, dificilment anem a poder augmentar ni en calitat, ni en cantitat . Els últims dos anys hem
tingut de fomentar trobades de prebenjamí, algun querubí, inclús: 4, 5. 6 i 10 anys. Açò no s'havia fet mai en la
pilota valenciana. Per què ha tocat fer-ho?...Perquè esports majoritaris com el futbol, el bàsquet..., l'atletisme..,
estant agafant a tots els xiquets a estes edats..., que no és molt recomanable que un xiquet practique un únic
esport, és molt millor multiesport.. .I per la mentalitat..., no se podem comparar perquè segurament el 85 % dels
valencians no estima la pilota. A mi no m'agradava sentir açò..., però lamentablement és aixina. Quan estàs dia a
dia convivint en la gent te trobes en què els dóna lo mateix. Inclús en poble on la pilota és un deport important, la
gent que no li agrà la pilota és molt majoritària i, moltes vegaes, s'atreveixen a dir: a eixos de la pilota que són 4
no cal que els dones res... Un esport completament subvencionat no és un esport que la gent estime de veres,
possiblement la gent el practique perquè..., és còmodo.

Des de l'empresa Val Net, en canvi, no es veu l'epicentre del problema en la manca d'identificació
dels valencians amb la pilota tal i com ho veu la Federació i els arguments continuen basant-se en
l'espera de les subvencions:
Fredi: ... calen més ajudes, més...
492 Veure capítol 2.3.4.1. "Grup de discussió", "Com" p. 102.
493 Com hem vist a través dels capítols 1.3. " El pes de la tradició", p 52 i 1.4. "El pes de la modernitat.", p 53.
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En línia al que deia Richard sobre la promoció de la pilota en els infants, cal deixar clar que el
camp simbòlic i referencial dels infants en la nostra societat actual no és la pilota (fins i tot en
pobles on hi ha tradició i hi ha partida de professionals totes les setmanes). Jan ens conta la seua
experiència com a monitor de l'escola de pilota de Pedreguer:
J 16: ... Els xiquets, que més els agrà fer deport, més competitius, més capacitats juen a futbol. Bueno..., tots van
a futbol (O siga compaginen futbol i pilota no?) No, no, no t'ho ha dit bé. He començat malament. Tots van
futbol, practicament, i els més capacitats, més competitius..., no només les capacitats sinó el geni, tot això (...)
pués són els que el futbol van divertint-se. Els que es menegen menos i tenen menos gana i això van quedant-se
al banquillo i s'apunten a pilota (Ric- O siga que agarreu lo que...) Lo que el futbol no funcionen bé, en general,
no parle en particular. (Ostra, o siga, no n'hi ha, a lo millor, un xiquet que diga: jo vull ser pilotari) Un sí, un, un,
però un, a lo millor a Pedreguer no n'hi ha cap. Un ací, un.

Com diu Jan l'absència del fi extrínsec més preuat va unida amb el fet que la pràctica no siga
gens mediàtica:
J 16: ... Jo sempre ho dic a pilota jua, per molts diners que guanyen, juen els que agrà. El que no li agrà no jua
perquè, perquè no és una cosa que dius faig a fer-me d'or.

Anunci periòdic. Primer terç segle XX
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Vall de Tavernes. Pilotaries mostrant les pilotes. Segle XIX

3.2.3.4. Espill basc
En aquest cas l'alteritat que representen els bascs, 494 amb la seua forma de fer i la seua estructura
esportiva pel que fa a la pilota basca, és amb el que més s'identifiquen els nostre agents en tant la
imatge que els agradaria assolir i tenir pel que fa a la transformació de la pilota valenciana. La
pilota basca, per tant, és el projecte de futur per als valencians. No debades quan l'empresa Val Net
sorgeix ho fa imitant el model empresarial basc de pilota.
És molt rellevant que tothom té la pilota basca com el model a seguir. Es fa referència a
l'estructura esportiva moderna de la pilota al País Basc i la reproducció valenciana amb Val Net:
El genovés: (...) Jo de xicon ja tenia una enveja sana del País Basc i desitjava, el meu ideal, és el que Fredi
después va dur a la pràctica. Simplement me pareix lo indicat... Estic totalment d'acuerdo, perquè pense que no
té volta de fulla. Está molt encertat...

Des de Val Net la idea estava molt clara, sota una argumentació lògica:
Fredi: ..., sempre emulant..., la perspectiva del País Basc, perquè ells sí que ho havíem fet i funcionava.

Els arguments de comparació pel que fa a la repercussió mediàtica i econòmica floreixen:
Nacho: ... Allí jo per lo que veig en la televisió partida de frontó que se fa el frontó està a gom, a gom. No està, a
lo millor, a nivell del futbol però no dista per lo menos en el territori en el que se practica, quan a lo millor els 34 figures de cada empresa poden arribar a cobrar més que un jugaor del Bilbao o de la Real Societat.
494 Veure capítol 1.1.3. "Què és la pilota valenciana?", p. 30.
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J 16: ..., jo lo que voldria vore-la és com la pilota basca,..., vas a un frontó i allò està ple. Està ple de jóvens.

Els arguments de comparació sovint deixen l'escenari valencià molt malament. En referència als
enfrontaments bascs-valencians en terres basques. L'absència d'identitat valenciana és vista com un
problema greu en la majoria dels agents. El model basc sota un raonament lògic és vist com una
utopia. Els arguments de confrontació amb la consideració valenciana de la pràctica evidencien, un
cop més, el que és vist com un problema. Els exemples de Genovés II i Noèlia de Beniparrell són
clars:
Genovés II: ... Perquè era canviar d'aires i sobretot si pugem ahi dalt i estem un poc en aquell ambient que crec
que van molts anys per davant de nosaltres i un poc d'enveja sana... Después ja te passava perquè topaves en la
crua realitat...
No 15: ..., com hem comentat antes en el País Basc que, que ho veuen tots com el seu esport autòcton i, i molt
considerat. Ací en València no som res. La pilota ací en València, sí que n'hi ha afició, però, però...

A més dels arguments que ja s'han donat abans, Vicent Malonda, el trinqueter d'Oliva, aporta
també la dada de la imatge social i de la dona, que al País Basc està molt més normalitzada que no a
València:
Vicent: ... Però si un trinquet és un cosa incòmoda, fins i tot desagradable diria jo...Tu vas a un frontó basc..., que
jo vaig molt a la Rioja i alli pots anar de traje i corbata i amb la dona..., i això és una cosa social més esportiva i
ací no redeu, però si els trinquets estan tots fets un.

Ultra, es fan arguments de comparació amb l'extinta televisió valenciana i la basca. L'aficionat
Joan i el pilotari Dani ho esmenten:
Joan: ..., la televisió i la pilota basca nyiguen i ací, ací encara no, no han trobat la fòrmula adequada.
Dani: Bueno, era molt millorable..., les partides que mos feien pràcticament són totes en diferit... Tu fas partides
en directe o fas en els informatius tots els dies igual que fan en la pilota basca.
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Frontó de Markina. (Biscaia)

Frontó de Vitòria. (Àlaba)
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3.2.4. Hibridació: intent d'evolució cap a l'esport modern
Si fins ara el que hem analitzat és l'hàbitus, el sentit comunitari i el procés identitari, ara amb
aquesta categoria anem a descriure i analitzar com una pràctica tradicional com la del nostre camp
"transita" en l'intent d'estabilitzar-se com a estructura esportiva. Aquest ha estat l'objectiu, tant de
l'empresa Val Net, com en certa manera també de la Federació de pilota a fi que la pràctica assolira
un estatus equiparable a qualsevol altre esport tenint la imatge de la pilota basca com a referència.
Sabem, però, que la pràctica està caracteritzada pels estereotips, per la seua varietat de formes de
jugar i l'originalitat que, alhora, fa que tinga valors i símbols carregats de significació (tal i com
hem vist en les categories anteriors).
El sincretisme que suposa la modernització esportiva lluita contra l'anacronisme que molts,
sobretot els agents més joves, veuen en el present. La fusió entre un joc tradicional i l'esport equival
que una pràctica lúdica haja d'institucionalitzar-se. Això suposa convergir cap una estandardització,
domesticar l'espai de joc i sotmetre's a la quantificació i la mesura sota un sol model d'interacció, és
és a dir, haver-hi lligues i campionats reglats i haver un simetria en els equips que hi juguen.495
No hem d'oblidar que aquesta esportivització suposa l'adopció d'altres valors comuns dins d'una
cultura transnacional i globalitzada.
A fi d'analitzar aquest tema hem fet tres blocs:
3.2.4.1. Actualitat.
3.2.4.2. Propostes.
3.2.4.3. Canvi en la jerarquia de valors.
A través del primer s'ofereix una imatge de quina és l'esportivització assolida a hores d'ara, a
través del segon s'aporten les propostes dels agents en la pràctica en pro d'aquesta normalització
esportiva i, finalment, en el tercer s'analitzen la transformació dels valors i de les formes de fer:

3.2.4.1. Actualitat

1) Estancament. normalització absent
2) Raspall present diferent

Si abans en la categoria 3.2.1.5. Valors extrínsecs (p. 147) hem trobat divergències entre els rols:
pilotaires i empresaris o trinqueters, ara anem a triangular, sobretot, les modalitats o comarques del
joc per dalt i del raspall a causa que la diferència en el camp professional entre ambdues modalitats
és notòria.
Als atributs de la graella cal afegir els que ja hem tractat en categories anteriors, sobretot en 1.
hàbitus (p. 1) i que ja hem analitzat amb força, com: la precarietat, l'estructura premoderna, la
marginalitat, la minorització, la pràctica contrahegemònica i la desigualtat que, com hem vist des
d'una perspectiva diacrònica, el que mostren és una desafecció entre el camp simbòlic i la societat.
Aquestes trets, però, reflecteixen, sobretot, la realitat de l'escala i corda, perquè, com hem dit, en les
comarques centrals, més afins al raspall, hi ha un altre ethos:
1) Pel que fa a l'estancament o a la poca transformació, hem trobat la manca de renovació de
l'aficionat a la qual cosa se li sumen altres arguments com els de la manca d'evolució cap a l'esport i
la gestió política del fenomen (la qual l'analitzarem amb força en la categoria 3.2.5. Relació de
poder). Nacho el jove pilotari d'escala i corda ho veu amb un pessimisme crític:
Nacho: ... Home jo crec que el perfil d'aficionat a la pilota és un home de 50-70 anys. És un, no sé com dir-t'ho,
és gent molt antiga (molt antiga què vol dir?) Encà està, té el cap amoblat com, a lo millor, en els anys 60... Un
poc l'aficionat que n'hi ha és molt vell, molt vell. Molt vell perquè quan desaparega eixe aficionat jo no li veig
495 Per a més informació sobre l'esport i el joc veure capitols 1.1.1." Què és el joc", p. 27, 1.1.2. "Què és l'esport", p.
28 i 1.1.3.2. "La pilota valenciana: una relació dicotòmica entre l'esport i el joc", p. 33.
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renovació per cap lloc, no ho veig. Algú pot haver jove. Però jove és, a lo millor, 50 anys, a vore si m'entens.
Sinó és que jugues tu i t'endus a la novia o algo. (I per què creus que són aixina els aficionats?)..., perquè no s'ha
sabut, la pilota com a esport no ha sabut evolucionar o modernitzar.

Les impressions sobre el present de l'escala i corda es poden resumir en la següent declaració
d'Antoniet d'Almassora:
Antoniet: ... Bueno, pués jo crec que estem atravessant un moment una miqueta difícil però jo espere que iscam
prompte, perquè eixen pocs juaors.

Triangulem aquesta dada amb un document de premsa de l'any 84 que ens passà el mateix
Antoniet el dia de l'entrevista. Es tracta d'un reportatge sobre el protagonista al final de la seua
trajectòria com a pilotaire professional en què Antoniet declara al final de l'entrevista:
..., el moment de la pilota passa per una crisi, com tot, però crec que ja es noten els símptomes d'una recuperació
i confie en que prompte eixirem endavant, malgrat la crisi econòmica. Cada dia hi ha més afició i estic segur que
açò millorarà.496

Després de 30 anys si comparem les dades trobem que les impressions són pràcticament les
mateixes. Sembla haver, doncs, un optimisme ontòlogic, que també es constata des de l'empresa Val
Net i que es contraposa amb la realitat social, en què, com hem vist adés, a través de la categoria
3.2.3.2 Endogrup/exogrup (p. 167) la pilota actua com a atribut diferenciador entre poble i ciutat al
territori valencià, en tant en la ciutat s'ha perdut aquesta referència tradicional:
Fredi: ... Bueno, jo sempre vull ser, sempre vull ser eh positiu, sempre. Sempre vull ser positiu i eixa és la idea
no? Jo pense que sí, que mos tenim que donar compte que la pilota té que anar a més. Si és que de veres que cada
vegada, està, és socialment més coneguda... Jo pense que tot això acabarà fent-se vull ser optimista de que això
acabarà fent-se i li donarà, pués normalitat al món de la pilota i això pués li associarà un èxit no?

Pel que fa a l'evolució esportiva, el pes del travessador, o del mecenes que era un assumpte a
eradicar, per banda de l'empresa, per fer que la pràctica evolucionara cap a l'esportivització plena,
encara condiciona la partida. El trinqueter d'Oliva aporta els següents raonaments sobre la realitat
del raspall a les comarques centrals, mentre Nacho ve a dir el mateix de les comarques per dalt
corda:
Vicent: Home, no, no és un esport modern clar que no. Però si hui encara ho condicionen tot els postors, és que
és aixina... L'altre dia Balduino. que és un trinqueter serio... Era Vidal... No és que es jugà gran cantitat, però...,
diu si canvies els punters em... Jo em jue 300€ i done a triar, cada que se'ls ajue on vullga. Jo jue 300 però a la
mà que no... Això quina serietat és..." "El trinquet del Genovés... José Luís... va tots els caps de setmana juguen
partida diumenge al matí i ell posa premi a la corda. Ara bé la final d'escala i corda i diu...: "cavallers esta
setmana no hi ha partida perquè mo n'anem tots a vore la final d'escala i corda, posa un autobús i..., sense partida
perquè este senyor com és el que mana... Això no pot ser.
Nacho: ... La càtedra mana molt a l'hora de confeccionar el cartell de la partida. La càtedra, te vull dir el postor,
des del que s'ajuga 20€ hasta el que s'ajuga 100.

En parlar d'aquest fet, Jan de Murla, jugador, monitor, aficionat i pare d'un pilotaire que està
començant a despuntar, al·ludeix a la seua base experiencial i cultural i ens remet a la condició de
pràctica subalterna contrahegemònica tot i emprant arguments de contigüitat de versemblança
lògica:
J 16: ... A mi això no em desagrà (Ah no?) No (Pués el que m'ho dia estava indignat. Ric.) Ja perquè si fan això
no es fa un deport conforme als atres (...) ja ho sé. Però, a mi això no em desagrà, però comprenc al que no li
agrade, ho entens? Perquè jo trobe que tamé.., troben que aixina la pilota no arriba la cosa a ser professionals
igual i tal, ja ho sé. Però, és que mos han criat aixina...

L 'entrada de les institucions i de la primera empresa: Frediesport, marca una diferència respecte
el passat. La metàfora il·lustrativa de l'aficionat Ramón en referència al passat abans de l'empresa és
força aclaridora:
496 Paco Durà. Mediterraneo 18-8-84. Secció de "deportes."
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Ramon: ..., tal i com estava montat el tema de la pilota, que era, més o menys, de got i ganivet que dien no?

No hi ha un producte creat que forme part de la societat de consum i l'evolució esportiva ha estat
molt feble sense l'entrada de les multinacionals, cosa que delata el trinqueter de Pelayo:
AT 13: Modern no, modern no. (Per què?) Home, ací, lo que. Falta l'estètica de la vestimenta . A vore si m'entens
hui en dia la Nike no va a entrar en la pilota, no, ojala.

Pel que fa a les xifres econòmiques de l'escala i corda cal que ens remetem a la categoria
3.2.1.2.1. Marginalitat (p. 145), concretament al fet que ha esdevingut en una pràctica minoritària.
Les dades aportades per Mezquita: ex jugador i actual trinqueter de Vila Real, tot i comparant el
passat recent i el present denoten una realitat decadent, atès que abans n'hi havien les mateixes
persones que ara però els diners en joc, és a dir, les travesses eren molt més copioses abans que no
ara. Cal dir, però, que dècades enrere els trinquets sí que estaven més plens (l'època del Rovell,
sobretot, com hem vist en les categories anteriors, durant les dècades 50 i 60)497:
Mez 14: ..., el dia a dia498 funcionarà conforme està funcionant fa trenta anys que jo l'ha coneguda. Perquè, ja te
dic, te torne a dir, que jo fa trenta anys anava a Tavernes de Valldigna i érem 50 persones tamé. (...) Después
anava a Pelayo un dissabte i... érem 300. Però a Tavernes de Valldigna o anares a Alzira que era un poble gran i
n'hi haven 50 persones i 40, vull dir això fa trenta anys...

Com diu Mezquita i d'altres aficionats abans n'anaven tan pocs com ara. La diferència, llavors,
està en els diners en joc, és a dir, en què ara no hi han travesses, que segons Joan, un assidu a
Pelayo, és un problema greu:
Joan: ... No ho sé, no sé si serà tamé la crisi econòmica que haurà afectat també el tema, i sí que es nota abans
anaves ahi i hi havien més diners i això és fonamental també per al tema...

Tocant també els espais de joc en el món professional s'ha passat de gairebé no eixir del trinquet a
diversificar la pràctica amb partides d'exhibició en el carrer i en el frontó. Aquestes partides
d'exhibició es realitzen, sobretot, a l'estiu. Aquesta dada és un indici de la museització en què s'està
transformant la pràctica en tant que cal fer actes per recordar una pràctica que ja ha desapareguda en
molts pobles. A més, els ingressos, com ja hem vist, han passat de dependre de les propines de les
travesses a ser del jornal o de la nòmina. Antoniet d'Almassora ens mostra l'evolució que ha sofert
la pràctica professional:
Antoniet: De les apostes era de lo que. (De les apostes era de lo que menjaveu tots no?) Home els jornals tamé
cundien. Si juaves 5 partides o 6 a la setmana. (...) Sí juagaves, a lo millor 2 o 3 partides descansaves un dia i
juaves 2 o 3 partides i descansaves aixina, però juaves 4, 5, i 6 partides a la setmana. Entonces era... (...) Jugaves
alguna partida al carrer i alguna partida al frontó, però no com ara no. Ara se jua molt més d'estiu partides al
frontó i al carrer que antes. (...) Antes era tots en el trinquet.

Cal ressaltar que en les recents partides de festes i/o d'exhibició els ingressos que abans rebia
directament el jugador i ara rep l'empresa Val Net que paga al jugador venien de partides
pressupostàries que els ajuntaments posaven, és a dir, provenien de fons públics, cosa que abans era
inexistent com ja hem analitzat a través de la categoria 3.2.1.2.2 Independència de l'estructura de
poder (p.148).
D'altra banda, Fredi contrasta la realitat econòmica pel que fa als ingressos dels jugadors de
l'escala i corda:
Fredi: ... Hui en dia el jugador, el 90 o 95% de les seues retribucions són per el jornal no per les travesses, con lo
qual no tenen importància, quan abans era tot lo contrari, l'entrada d'un professional era un 70% casi de la
497 Si revisem la història l'època de més esplendor de a pilota és des de finals s.XIX fins el primer terç del segle XX,
abans de la Guerra Civil Espanyola. Després tot i amb el franquisme la pràctica encara manté la popularitat en els
pobles fins la dècada dels 60 amb la irrupció de la modernitat. (Veure capítol 1.1.3.1. "Transformació històrica del joc
de pilota al país valencià", p. 30, així com el capítol 1.4. "El pes de la modernitat", p. 53).
498 El dia a dia fa referència a les partides habituals de cada trinquet en què no hi ha cap trofeu o campionat. Es tracta
de l'antiga forma de fer encara vigent que cohabita amb una altra forma esportivitzada.
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propina i un 30% del jornal. Hui en dia és casi insignificant.

Un dels motius de la pèrdua de les travesses per al trinqueter de Massamagrell és aquest:
Manolo: ... Ara n'hi ha molta diversitat. Entonces practicament no te podies jugar un duro si no anaves a un
trinquet. I la loteria i els cegos, ja no n'hi hava res més. Loteria, trinquet i cegos. I els casinos començaren a ficarlos después.

Cal destacar que aquesta darrera argumentació lògica ha estat compartida per molts informants.
Per altra banda, tant en raspall com en escala i corda hi ha un acord en què s'ha millorat
l'espectacle, en tan que s'intenta que les partides siguen continues i sense interrupcions, com en la
resta d'esports (vist des de paràmetres moderns esportius clar):
Fredi: ... Les parades també són mínimes, n'hi ha que dir que s'ajuguen poc diners, però. Encara que no se'n
juguen, abans quan se'n jugaven, havia molt de perill que no haguera espectacle. Hui en dia el jugador té clar que
té que jugar a pilota, sí o sí, i això..., estant cumplint-ho i estan mentalitzats...

L'evolució en el joc ha anat, com en la resta d'esports, cap a un espectacle en que es valora la
rapidesa, la velocitat i la potència física, per la qual cosa s'ha augmentat el pes de les pilotes. Això
ja és un indicador del canvi en la jerarquia de valors. A més a més, la nova construcció de trinquets
coberts i amb llum també s'ha notat:
Manolo: És una evolució que li s'ha donat a la pilota... Ara no es pot tornar arrere, perquè conforme estan els
juaors els traus una pilota que és un poque fluixeta i ja no la volen (...) Perquè lo que porten en la mà, no se la
noten... S'arreglen la mà arreglo al pes de la pilota. Conforme la pilota ha anat pesant més han anat ficant-se més.
Quan jo escomencí a jugar no estava ni l'esparadrap. (No existitia?) Sí, però no es gastava. Entonces els dits te'ls
feies en betes. (I alguna cosa més...) Res, la beta simplement i el guant i una carteta o dos o tres... (Pilotes de 30 i
algo gr?) Sí quan jo comencí a jugar estaven en 37-38 gr. (I ara estan vora 50 no?) Ara no, que si pujaren molt de
pes i en els 45-46 estan.

Fredi aporta la seua experiència en l'escala i corda quan les pilotes van arribar al pes màxim:
Fredi: Una època molt complicada perquè passa el pes de la pilota que no aplegava a treinta i pico grams passa a
vora 50 i 50 i pico, 51, 52 arribaren a haver-ne. Jo pense que era un moment de canvi, de canvi..., se t'agarrava la
mà...Tenies que posar-te més protecció. Quan més te ficaves menos dominaves la pilota i jo pense que això va
ser un... No mos deixava juar massa tranquils i teníem que estar sempre hasta que al final...la pilota va arribar
hasta els 51-52 i, de fet, va abaixar un poc, això mos va consolidar i mos va donar una estabilitat...

Des del camp del raspall la cita de Moro és força aclaridora pel que fa a la velocitat que s'ha
assolit en el joc:
Moro: ... És impressionant el canvi. Jo ara ho pense..., i és impressionant el canvi. Mosatros ara. Mira la pilota
ara va una velocitat que antes ni ho ensomiaven(...). Ara juem en doble pes (O siga, abans juaven en menos) En
menos pes, inclús les mans no se les enrollaven casi..., perquè el pes era menos, que ara la pilota va una velocitat
terrible. (...) A vore jo no dic que els d'ara juen més que els de antes no, a vore, lo que dic és que ha evolucionat
pa bé, pa bé, en la preparació i en els trinquets, val. Ara n'hi han trinquets espectaculars.

En referència a la dècada dels 50 en l'escala i corda:
Rovell: ... Estava prohibit juar en pilotes de més de 34 gr. El juaor era menos potència però se defenia dins de lo
que és la canxa... Tècnica.

Aquest augment en el pes de les pilotes presenta alguns handicaps que mostren la inadaptació a
l'esport modern com diu el trinqueter d'Oliva:
Vicent: ..., un problema estructural impressionant i no hem parlat de lligar-se les mans d'enfaixar-se les mans (...)
Un problema que no sé com resoldre... No pot ser que un juaor estiga una hora arreglant-se... Això no pot
ser...Tant de temps... Jo que sé, pa un juaor aficionat és terrible...

Des de la sociologia de l'esport Víctor Agulló contraposa aquest tendència amb l'oci esportiu
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modern:
Victor Agulló: ... Els pilotaris valencians quan de temps estem enfaixant-nos o enrollant-nos, com a mínim 30 o
40 minuts, en raspall, a lo millor, una hora. Un esport modern, un esport que vol competir amb la resta d'esport
pot estar cada vegada...els 40 minuts, una hora, pués haurem de plantejar-mos. Està molt bé tota la parafernàlia,
però ahi hem anat arrere. En els anys 60, 70, practicament les pilotes en les que juaven eren 10-15 gr més
lleugeres que l'actualitat. Destacats pilotaris com Rovellet, molta gent de la pilota i del trinquet aboguen perquè
les pilotes d'ara afavoreixen als jugadors més forts en detriment dels mes tècnics, perè el que esta clar, és que
abans la gent no perdia el temps que se perd ara per a jugar en la pilota de vaqueta...

D'altra banda la desconnexió entre trinqueters, Val Net i la Federació o els clubs també palesa
una manca d'estructura esportiva moderna. La visió del trinqueter de Pelayo és aquesta:
AT 13: Purrrffff, eh, eh, mira jo discutix molt en la Federació en el tema del món aficionat... I jo sempre dic però
vosatros que preferiu tindre 50 copes de merda (canvia el to de veu) en un club o tindre un xiquet que aplegue a
juar una final del Bancaixa què és lo que voleu?...

Aquesta desconnexió és una de les raons principals perquè els xiquets, que formen part del clubs,
no van a veure partides al trinquet. En la pilota professional la forma de fer tradicional no té cap
vinculació amb la formació. Es mostren els següents arguments prenent com a exemple el trinquet
de Pedreguer. Jan de Murla que porta l'escola de pilota ens ho diu:
J 16: Això què interessarà? Ha estat desconnectat del tot (Com que ha estat desconnectat?) Les escoles espor. Jo
forme part de les escoles esportives (municipals no?) Sí (...) Ha estat desconnectat del tot, del club (...) que el
club és un club que funciona molt bé, que fa partides de raspall, campeonats i tot.... El club no té res que vore en
les partides dels dissabtes. No està connectat tot això...

Pel que fa al jugador professional d'escala i corda des de l'entrada de l'empresa Val Net en aquesta
pràctica sí que s'ha modernitzat, la qual cosa ha facilitat l'accés a poder cotitzar, a tenir vacances i
Seguretat Social:
Genovés II, actual rest de Val Net, conta el canvi de passar de "l'agenda premoderna499" a tenir
uns objectius esportius:
Genovés II: ..., no havia canviat lo de la llibreta, el mes de Desembre a mi igual, Arturo Tuzón em donava la
llibreta en les partides... Manolo Soro posava les partides i d'ahi durant el mes de Desembre i passaves a Canana
a la zona de la Marina.... Jo tinc les del 2005 encara..., si, sí les tinc guardaes... El canvi que ha sigut hui és a Val
Net... Mosatros hui en dia és molt diferent. Quan jo vaig començar sí que crec que ningún juaor tenia preparaor
físic. Al poc d'escomençar jo és quan entra la figura del preparaor físic... Jo tinc un preparaor físic, tinc un fisio i
tots els dies que no jue entrene tots... En eixe aspecte ha millorat..., moltíssim. Hui en dia crec que sí que som
més atletes en general perquè tenim una preparació... Competicions Bancaixa, Copa, els restos el mà a mà... Cap
a eixos objectius gira tota la meua temporà...

En el raspall, tot i que no tenien nòmina en una empresa, també estan més professionalitzats, al
menys les figures. Ricard un jove pilotaire professional i gestor del web pilotaveu que ara aglutina
totes les noticies sobre la pilota conta el següent:500
Ricard: ... El raspall tenim dos competicions més importants està l'individual i està la lliga, de fet, no es diu
Bancaixa, però és lliga Diputació... el patrocinador és l'únic que canvia. La lliga no la preparem igual que l'escala
i corda perquè és un període més curt. El Bancaixa dura tres, quatre mesos, mentre que la lliga dura un mes. El
mes de Juny, Juliol i lo que sí que es preparem és l'individual.

Tant en l'escola com en el raspall hi ha un abans i un després pel que fa a la professionalització
del jugador, tocant la seua preparació i dedicació. Moro, el jugador de raspall més veterà, ha viscut
499 Des de principis del segle XX jugadors i trinqueters organitzaven les partides a mode d'esborrany anual. Així és
que anotaven totes les partides de l'any en una agenda que també tenien els jugadors. D'aquesta manera un jugador no
podia repetir partida els mateix dia en trinquets diferents.
500 Durant el treball de camp va haver un intent de fundar una empresa de raspall (Pilota a Mà) però finalment no va
quallar. Ara hi han al voltant de 14 professionals dins de l'empresa que gestionen entre Val Net i la Federació
conjuntament amb els jugadors que ja n'hi havien d'escala i corda.
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totes dues etapes:
Moro: ... Lo que admire ara a les noves generacions és que ells viuen per açò. És que ells, l'entrenament és
impressionant. (Estan preparats?) Molt preparats. Jo això no ho feia ni ensomiant-ho i ara als 40 anys me toca
fer-ho. Vull dir, jo no havia entrenat mai. Jo no havia entrenat mai tant com ara. Mai.

Aquestes declaracions tant de Genovés II com de Moro demostren que vivim en una societat cada
cop més esportivitzada i vigorèxica en què l'esport com a producte de consum ha triomfat i no tan
sols en persones que es podrien considerar semiprofessionals com els pilotaires sinó en moltes altres
persones que practiquen algun esport. És un fet que les xifres d'esportistes van en augment i que
això. en certa manera, obeeix a la ideologia hegemònica dominant en tant reprodueix el discurs de
la competitivitat, de l'esforç, del treball i de l'individualisme.
Des de l'empresa expliquen com funcionen. Han passat de funcionar amb una nòmina mensual a
funcionar per objectius (tal i com ja ens havia relatat Dani amb anterioritat). Ara l'argument amb el
País Basc és de reciprocitat. Quan s'al·ludeix a la complexitat hem de pensar en la globalització, 501
igual que quan s'al·ludeix a crear pilotaires mediàtics. Llavors, cal contrastar aquesta cita amb el
camp referencial i simbòlic dels infants (que ja l'hem analitzat a la categoria 3.3, p. 198) en què la
pilota no hi és entre les seues prioritats:
Fredi: ... Val Net funciona, com a gestor..., a modo de comitès... El jugador té premis per a jugar... No cobres
igual si guanyes o si perds..., és una de les maneres de jugar més..., d'una manera més objectiva... i més
transparent....Val Net un gestor dels pilotaris... El País Basc també té un problema de gent. És evident que es juen
menos diners en els frontons i va menos gent...Existeix tamé d'alguna manera eixe problema... No és un
problema valencià... N'hi ha molta oferta, n'hi han pocs diners... De nano a penes hi havien coses... Ni els
casinos, ni els bingos... Jo veig que és molt complexe tot açò... N'hi ha que fer figures... Jo vull ser Àlvaro, vull
ser Genovés perquè porta un bon cotxe... Una certa imatge positiva.

Com veiem la recerca de pilotaires mediàtics encaixa amb un enfocament utòpic d'assemblar-se a
la pilota basca. L'optimisme ontològic, que ja s'ha explicat amb anterioritat, dóna suport a aquest
argument.
Si recapitulem les dades d'aquesta categoria trobem que hi ha un intent per normativitzar i
normalitzar una pràctica dins dels paràmetres esportius. Com hem vist el capital humà abanderat
pels pilotaires, sobretot, sí que té una pròpia autoimatge d'esportista en tant la dedicació, l'afany de
superació, la gana d'acumular mèrits esportius en forma de títols (Individual, Bancaixa, etc,) i la
millora en l'espectacularitat del joc adaptat a les tendències globalitzadores de les societats
modernes i això suposa tot un repte per a tots els agents que articulen aquesta pràctica ja que han de
redefinir-se a ells mateixos dins d'un món intensament connectat i alhora reforçar la identitat local i
col·lectiva. Si en aquest reforçament la referència basca és cabdal (veure categoria 3.2.3.4. L'espill
basc, p. 192) també ho és el professionalisme valencià dins d'aquest camp. L'empresa de pilota
valenciana Val Net (única empresa professional de pilota), però, no està en condicions de donar
suport a cap normalització esportiva perquè està en fallida amb un problema greu de finançament,
és a dir, d'esponsors que vulguen invertir en aquest camp, la qual cosa s'ha agreujat per la
desaparició de C9 (la televisió autonòmica que retransmetia partides) i per la dependència flagrant
que té amb l'administració pública valenciana:
Moro ens dóna la seua opinió sobre la dependència institucional entre Val Net i l'administració i
el pitjor de tot és que és exclusiva:
Moro: ... Estan acostumbrats a que tots els anys n'hi haguera subvenció. (I estaven vivint de les...) De totes les
entitats (A perpetuitat no?) Correcte. Eh se talla això i ja anem de cul. (Ja, clar, però claro aleshores això ja no és
una subvenció..., és una atra cosa) Això és pués mantindre la seua empresa no ja, ja- Enèrgic riure- Es podia dir,
es podia dir (...) que vagen tots els anys amollant-te.

Quant a aquesta dependència institucional s'aporten arguments de confrontació amb l'espill basc,
501 Veure capítol 1.4.3. "La globalització: un monòleg o un diàleg", p. 58.
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com els que ens diu Jan de Murla:
J 16: ... Potser que ho hagen fet mal Val Net, o els trinqueters o això, és que les vaques gordes no les han
aprofitaes per a que ara la pilota. Estem igual. Les vaques gordes ho han fulminat tot i estem que depenent, atra
volta de, de les coses públiques (...) que els bascos dien que el govern basc donava 9 millons d'euros, no sé qué,
donava, però va arribar un moment que ells pareix que s'apanyen prou. (...) Com arribaven fàcils per ahi...- Riu-.
A mi això, jo això ho lamente perquè a mi m'agradaria molt que no feren falta diners públics, que els diners
públics foren per un extra.

En altres casos la dependència ha creat una comoditat (amb el perill que això comporta a l'hora
de mantenir el conformisme, no tenir cap compromís i la manca d'iniciatives).
Mez 14: ... Pués jo crec que, que la pilota és una cosa nostra de la comunitat i els polítics i aixoooò estaran
sempre en la pilota i no la deixaran decaure mai en la vida.

"El finançament de la Federació ha estat sempre a anys llum del que s'aplica en el País Basc. No
obstant això, la Generalitat Valenciana, al marge del signe polític que l'ha comandada, sempre ha
aplicat al joc de pilota una discriminació positiva."(Juli Sanchis 502).
Els informants més crítics com el pilotari Nacho ho veuen així:
Nacho: ..., esponsors si no se millora tot lo que estem dient...(Els empresaris forts no entren en la pilota no?) No
(Com puga ser...) per exemple la Coca- Cola o jo que sé (o com Mercadona que és una empresa valenciana) Molt
bé tamé. No jo que sapia no, a lo millor, poden anar a una partida i fer de postors... Algun directiu d'eixa
empresa, però lo que és agarrar l'empresa i ficar 60-100 els euros que siguen, com hasta ara ho ha fet Bancaixa.
Ara mateixa no crec que hi haja cap esponsor.

Rovell contraposa la realitat actual professional amb la seua època de jugador (anys 50-60):
R1: Ara açò és una ruïna... Mosatros guanyàvem 30 vegaes més...

El trinqueter d'Oliva des del modalitat de raspall veu amb molt de pessimisme la realitat a la qual
ha arribat l'escala i corda professional, cosa que també contrasta el trinqueter de Massamagrell de la
modalitat d'escala i corda. L'acomodament amb els fons públics i alhora la mancança dels mateixos
suposa un problema greu ja que no hi ha més ingressos que aquestos:
Vicent: ... Jo lo que no sé en Escala i Corda..., com poden pagar eixos diners que diuen que cobren... Si no tenen
subvenció de la Generalitat, ni de Diputació, ni dels Ajuntaments, ni res...Ací no hi ha res a fer estan desesperats.
No tenen ingressos. Què passa tamé: volen viure molta gent de la pilota i la pilota no dóna pa tant.
Manolo: Sí..., deuen diners als jugaors, paguen en retràs. (Supose que ho saps pel teu nebot) Claro. (Però
desaperixerà l'empresa?) Jo que sé. (A tu t'agradaria que desapareguera?) Joooo, ja no ho sé. Conforme està açò
ja no ho sé, perquè el trinquet és molt mal de mantindre's...

Pel que fa a la mancança d'esponsors el raonament és lògic, però la relació de contigüitat amb la
manca de públic també ho és perquè si els trinquets s'ompliren tampoc caldrien esponsors:
J 16: ..., però mos mereixem més? Saps lo que vull dir (No). Home a l'esponsor voldrà patrocionar algo que
sapia que es veu molt (...) per a mi la mare del cordero és que vaja molta gent al trinquet. Això és com antes, ara
ja no ho diuen. Antes saps què feien, diu: pués clar en caben 40000 i al trinquet només en caben 1000. El
problema no és que en caben 1000 és que en van 10 (...). M'entens?

Les relacions de contigüitat amb la televisió autonòmica estan servides. El conformisme, de la
mà de Jan, la banca de llargues de Murla, també resura, cosa que aprofundeix en què la categoria
3.2.1.2.1 Marginalitat (p. 145) siga encara més important i que la pràctica estiga més reclosa en
l'inframón de la cultura subalterna de la qual en forma part (categoria 3.2.1.2, p. 133):
J 16: ... Era una cosa bona que havia que millorar (...) ..., però que estava bé. Estava bé.

En l'àmbit televisiu, abans que desapareguera, la situació de la pilota també era residual i
502 Primer secretari de la Federació de pilota valenciana. En Sanchis, 2013, p. 184.
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perifèrica. Es barallen arguments de confrontació entre com es feien les retransmissions i com
s'haurien de fer en el futur. Aquest arguments es recolzen amb altres com la recerca necessària de
l'autogestió:
Genovés II: ... En Genovés feien totes les setmanes directe perquè sí, pués no n'hi ha que intentar que lo que es
veja en casa valga la pena. Dissabte per la vesprà en Pelayo val 5000 € de fer en quant en western valia 8000€
soles, vull dir, era més barato i crec que fas lo que és la teua tasca que és que..., la teua cultura i quan no se fa en
Pelayo pués es fa en Bellreguard... i sempre de de casa veus un trinquet que dóna gust, però totes les setmanes...,
al final eren partides de 25-30 persones... Això tornarà i crec que deuen estar tots els estaments de com fer-ho i
com fer-ho bé i que resulte econòmic pa no dependre del polític de turno, pa que vinga qui vinga diga: Xè
això...perquè n'hi han audiències increïbles, molt bones, crec que la final entre mon pare i Àlvaro esta entre lo
més vist en la història de C9, jo en la meua primera final de Bancaixa hi havia un Barça Madrid..., pués escolta
gastant-te 4 gallets és un xollo.
Moro: ... Molt mal, no ho entenc perquè, perquè a l'hora de la partida que era a les 5 de la vesprà estagueren fent
el libro de la selva en C9 i que en Punt 2 estaguérem mosatros, no ho entenc, no ho entenc. Fica el libro de la
selva en Punt 2 i no dic que no el..., i posa la partida en directe. (Però això vosatros ho vareu arribar a dir?) Clar,
clar, però no sé per quina raó no sé feia això, però, és que, a vore, si no avancem.

La creació d'un camp simbòlic de la pràctica en els mitjans de comunicació es va perdre per la
mala gestió que se'n fa ver o millor dit que no se'n va fer:
Fredi: ..., han passat molts anys, no mos ham donat compte, mos ham clavat en la segona cadena durant un
muntó de temps. A última hora mos clavaven en la primera..., en partides que no tenien molt de ganxo... Hem
perdut eixa oportunitat... Jo pense que..., hem perdut una oportunitat importantíssima en la televisió que teníem i
no sé que va passar ara... Podia haver fet que els jugaors de pilota mos reconeguérem com lo que són...

Un cop hem analitzat el camp professional, en el camp amateur l'evolució ha passat de jugar en
un àmbit recreatiu i que fóra una pràctica molt popular, a passar a un àmbit competitiu en
exclusivitat i a una pràctica que va minoritzant-se (com la professional). A hores d'ara el fet que
molts esports estiguen fent una especialització primerenca (a l'edat de querubins), així com el fet
que hi hagen clubs de pilota sense escola i escoles de pilota sense club ha conformat una
desestructuració esportiva de base que no fa més que augmentar la marginalitat (categoria 3.2.1.2.1,
p. 131) i soscavar la normalització d'aquesta pràctica.
Richard: ... Antigament la gent de la pilota li agradava vore pilota i menys practicar, o la practicava de forma
esporàdica, hui en dia tingam molt més persones que practiquen pilota pe fer un esport, o per fer que un esport
que els agrada i un hàbit saludable i, antigament, açò era un pràctica molt menor, molt menor... tenim un
problema que les estructures de la pilota encara no estan suficientment estructurades. Tot és a nivell d'escoles i
clubs. La gent de la pilota li agradava molt rebre algo per jugar a pilota... Amb els problemes que té això. S'ha
demostrat que el tema de les instal·lacions no és suficient... no és gens fàcil i a nivell de base és una faena molt
complicada.

En les declaracions de Mezquita, el monitor de l'escola de Vila Real, a l'esmentat optimisme
ontològic cal afegir, sovint, la manca d'esperit crític. Molts ajuntaments, com el de Vila Real, tenen
una escola de pilota però gairebé no tenen equips en categories d'aficionats. Han creat un esport
subvencionat, que mantenen però dins del record nostàlgic i de la memòria col·lectiva que cal
preservar sense afrontar els problemes de pervivència que una pràctica com aquesta suposa per a la
modernitat en les grans ciutats.
Mez 14: ..., jo crec que la zona de Castelló pa lo que poc que realment vivim la pilota jo crec que n'hi ha a muntó
per què? Perquè el trinquet de Villareal, per exemple, té totes les vespraes activitats.

Com podem comprovar el canvi de valors en els hàbits esportius, o el pas d'una societat
premoderna a una moderna on l'oci i l'esport ocupen un lloc important, en relació amb la pràctica
esportiva, és força important. Altre cop el xoc entre premodernitat i modernitat sembla haver creat
una falla incompatible. Moro, com a monitor de pilota, ens parla del cas del poble de Càrcer i Vicen
de Beniparrell parla en general de les escoles de pilota:
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Moro: .... N'hi havien molts clubs eh. (Ara n'hi han menys clubs?) Ara molts menos. (O siga n'hi han menos
clubs, però més escoles- Correcte- Que és un poquet contradictori no?) Sí perquè la llavor que està fent (...) Ací
l'escola esta ha estat 15 o 20 anys ací i ací no n'hi havia club... I què feien sinó n'hi han un club eixos xiquets
quan ixen d'ahi de l'escola on van... Ahi està el tema, ahi està el tema, que la federació està cansà de dir sempre
que té que haver un club per a que el xiquet hasta que vullga decidir si vol ser professional o no?

Ja sabem, però, que en el camp simbòlic dels infants, cada cop s'allunya més la idea de voler ser
professional.
Vi 15: ... Però n'hi han atres pobles que, a lo millor no tenen escola i això és lo que fa que no poguera..., no pot
avançar.

L'absència del camp simbòlic i referencial en els infants a la qual hem fet esment en la categoria
3.2.3.4. Espill basc (p. 178) és palesa, com es demostra en la cita següent. Les escoles de pilota es
queden sense capital humà:
Nacho: ..., ara sobren entrenaors, sobren... No n'hi han xiquets.

En l'argumentació lògica de Joan s'imposa el sentit comú:
Joan: ..., els clubs de pilota és una cosa que és la base..., sinó fomentes això no hi ha base i s'enfonsarà tot.

La manca de renovació, tocant la competitivitat esportiva, també comporta la desmotivació:
Mo 15: ... (- És que nosaltres, per exemple, ara quin alicient tenim més en la pilota? Jo, per exemple,
mantindre'm on estic, bueno sí millorar per juar millor- Diu No) Sempre se pot millorar coses que... (- Clar que
sí, però (-....-) és que no vaig a aplegar a més, vull dir, juant en la màxima categoria de xiques- Diu No).

Cal dir que es diferencia molt l'aficionat de la galotxa i el del trinquet. Nacho ens conta la seua
darrera experiència com a jugador en el món aficionat de la galotxa i ho contraposa al camp del
trinquet. La pilota en el poble fa poble i manté el vincle entre el passat el present i el futur
(confirmant altra vegada les nostres hipòtesis inicials). En aquest cas Faura és el poble que apareix
com a exemple d'una pràctica normalitzada dins de l'oferta esportiva del municipi. El referent
d'Àlvaro, "motor" del projecte (11 vegades campió individual d'escala i corda) i una bona tasca de
promoció institucional han fet reviscolat la pilota en aquesta població del Camp de Morvedre:
Nacho: ... Jo ho veig molt animat... Al final... els clubs se menegen i busquen la manera de finançar-se com
siga..., en Faura és ajuntament, el supermercat del costat, a la carnisseria, a nivell de poble se menegen (...)...
molt d'ambient se veu ..., perquè han entrat ahi cares noves i hi ha gent bona jugant." Van perquè juga gent del
poble..., els teus amics, algun familiar (...)... pués lo que passa que juga el poble del costat contra tal i les
rivalitats dels pobles i això tamé anima a montó i com és un campionat tan llarg, com el Corte Inglés, pués ahi ja
hi han rivalitats." "..., no n'hi han travesses, però n'hi ha més alegria, m'entens?

Pel que fa a la presència en les institucions educatives, tot i el decret llei de Tarancón del 2001503 i
l'entrada com a contingut obligatori en el currículum d'Educació Física en l'ESO, ens trobem també
amb un clar estancament:
Ricard: ..., però, realment, els professors i els mestres no saben donar pilota valenciana.

La conselleria d'Educació, Esports i Cultura al 2005 va encetar el programa: "Pilota a l'escola"
a fi de promoure la pràctica de la pilota. Aquest programa consisteix en fer dues hores de pilota en
les escoles i instituts públics de les institucions escolars que ho demanen, per a la qual cosa va un
jugador professional i un tècnic (que sol ser també un ex jugador). En primer lloc Jan ens conta la
seua experiència com a tècnic d'aquest programa en què s'ha recorregut mots centres educatius
d'Alacant i finalment Víctor Agulló conclou que aquest programa en què s'inverteixen molts diners
no és cap solució cap al coneixement de la pilota en la societat valenciana:
503 Es tracta d'un decret pel qual les escoles i instituts de nova creació han d'estar dotades d'instal·lacions per a la
pràctica de la pilota: un mini frontó, una galotxeta i un minitriquet i un carrer.
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J 16: ... La faena la té que fer el mestre, mosatros anem per a motivar-los. N'hi han molts mestres, n'hi han que
sí, però la majoria mestres no saben explicar les modalitats. (...) No saben, no saben, saben algo de pilota. Jo, a
voltes, em pare més rato parlant en el mestre que en els xiquets.
Victor Agulló: Jo pense que també lo de pilota a l'escola més que anar un jugador professional hem de fer
incidència en els professors d'E.F. Hauría de treballar molt més en els professors d'E.F per a que la pilota
valenciana no siga..., que se jua dos dies, sinó que realment té una presència al llarg de quatrimestre.

La gènesis del programa aquest, però, com conta Richard des de la Federació, no era exactament
promocionar la pilota i això el que ha creat és una ONG d'ex pilotaris institucionalitzada:
Richard: ... El projecte pilota a l'escola va ser un projecte que se creà per ajudar al jugador professional que se
retirava i no tenia un mig de vida el dia que penjava els guants... No tenen una feina..., un lloc laboral i es veuen
que passen d'estar en l'elit, en la premsa, dia sí dia no..., a que desapareixen. De l'àmbit públic, a una persona
més del carrer... No sap que té que fer i, lamentablement, és una realitat de moltíssima gent...

Des de l'àmbit universitari el problema radica en l'absència de la pràctica en el currículum. De
fet, en l'àmbit docent el que hi ha és un desert i com hem vist la pràctica, cada cop, és menys
transmesa de pares a fills:
Victor Agulló: ... En FCFE no està la pilota... Estem en un nivell prou deficitari en eixe aspecte...

Per altra banda, tot i que la presència en l'educació i en els mitjans de comunicació no passa de
ser anecdòtica, a banda de les escoles de tecnificació que ja n'hi havien, s'ha creat des de la
conselleria de governació una escola de tecnificació d'alt rendiment CESPIVA per a joves promeses,
la qual està dins d'un programa o fulla de ruta anomenat "pla director", que tracta de
professionalitzar la pràctica des de baix.
Manolo: ... Ha volgut ser real però no és. La idea és bona però no hi han diners. (...) Però és que és igual és que
si el pla de director tindria que nàixer de la Generalitat i ell vol agarrar als jugaors, fer-los tots una nòmina, ferlos que tinguen un jornal digne. (Com si foren funcionaris...) Exacto. Té que pagar-los!. Si no n'hi han diners
com els ha de pagar.

La crítica del següent informant és molt àcida. Els arguments de contigüitat amb la gestió
televisiva nefasta i amb el clientelisme "floreixen":
Vicent: ... El pla director és una xarxa de vots captius... Pretenien crear una xarxa des de dalt i..., subvencionar
totes les partides... Ha sigut un desastre... Però al mateix temps no s'ho creuen perquè a vore si la televisó
valenciana no ha fet mai una merda per la pilota. Com s'explica això? M'entens?... És que no s'ho creuen... Si ells
són els amos de la televisió perquè estos anys..., ha segut un desastre absolut televisant partides en diferit, quina
vergonya...

Dialogant amb el següent informant trobem que la formació d'elit esportiva que suposa el
CESPIVA es confronta amb la posterior estructura premoderna clàssica del professionalisme en els
trinquets, que com hem vist al llarg d'aquest categoria està en plena decadència:
Mez 14: (... Això és com una escola d'elit no? I se troba i en què se troba quan ix d'ahi?) Home, de normal, ahi
està el campeonat de juvenil de la Federació que, normalment, entren tots els xicuelos destacats, està el
campeonat del Cespiva i después ja és la figura del trinqueter. Si eixos xicuelos han passat per els trinquets i agrà
als trinqueters i això m'imagine que después del Cespiva sempre està lo dels trinquets.

En conclusió, si férem una analogia amb un esport institucionalitzat com el bàsquet, l'atletisme o
el futbol la situació seria grotesca, és a dir, formar un esportista d'elit en una escola d'alt rendiment
sense que hi haja una elit reconeguda com a tal, la qual cosa suposa que l'esportista no puga viure
del seu esport.
El clientelisme polític és un dels arguments per a fundar l'empresa Val Net, segons els seus
detractors com el trinqueter de Pelayo:
AT 13: ... (Però, home, un poquet lo que addueixen els de l'empresa t'ho dic, per els mitjans de comunicació i
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per- Sí, sí- és que..., això ells ho feien o ho han fet per dignificar la figura del juaor que tinguera una seguretat
social, que cotizara- Tot mentira- Una estabilitat econòmica- Tot mentira-) Tot això eren frases pa, pa regalar
fondos dels polítics, mentira. El juaor estava més dignificat que en la vida. (Abans de l'empresa?)... Per supost.

D'altra banda, des de Val Net s'addueixen arguments de confrontació amb la tradicional i
anàrquica "forma de fer" dels trinqueters504:
Fredi: Els trinqueters no estaven preparats quan arriba Val Net...,no volien..., perquè Val Net va llevar molt de
poder...

Al capdavall el que s'ha creat és un servilisme institucional:
Mez 14 P2: ... Hui en dia sinó estaguera l'empresa no sé si molts juaors els tocaria retirar-se. (Però pal
trinqueter què passa que no és tant, tant beneficiosa) Els trinqueters van pujar els preus... Entonces els
trinqueters..., estaven més fotuts i después, ja t'ha dit que no era lo de antes. Antes que n'hi haven 100 pués els
trinqueter repartia lo que volia. Ara si n'hi han 100 tens que pagar eixos 100. (...) Però jo preferisc que estiga
l'empresa i hui en dia sóc trinqueter. Preferisc que estiga l'empresa perquè pal juaor i jo he sigut juaor és millor.

L'enyor d'una altra època de boom econòmic per mantenir el professionalisme continua tenint la
mirada en el passat:
Manolo: ... Después de la postguerra n'hi haven. No n'hi haven trinquets i el professionalisme estava molt d'això
però entonces n'hi hava molta afició perquè no n'hi hava atra cosa i entonces n'hi haven diners perquè la gent
tenia diners pa jugar a d'això. (Ja però..., per mig dels diners no vas a augmentar l'afició). Però fan falta pa
matindre el professionalisme. Afició n'hi ha, menos que la n'hi hava per supost.

2) L'evolució del raspall és un altra però:
En primer lloc, ha hagut una transformació del territori tradicional a causa que el raspall a
traspassat fronteres amb el canvi de gènere, Rafelbunyol, per tant, ha deixat de ser una illa enmig de
L'horta, perquè ara es raspa a pobles com Borbotó i Beniparrell i a més a més, són dones qui ho fan.
Ultra això, a hores d'ara, dins del camp professional en trinquets hegemònics d'escala i corda com
Guadassuar, sobretot, es fan sempre dues partides: una de raspall i una altra d'escala i corda. I al
trinquet Pelayo de València, de tant en tant, també s'hi combinen totes dues modalitats:
Vi 15: ..., Sí, sí..., i ara resulta que se jua en més puestos i que juen dones...

Sobre la tirania d'un trinqueter hegemònic sobre la resta, com és el cas de l'empresa El Zurdo que
ara gestiona el trinquet de Bellreguard i abans que l'enderrocaren posseïa el trinquet El Zurdo de
Gandia, pel que fa als interessos individualistes i economicistes d'abans ha hagut un canvi en la
relació fissió-fusió tant entre els mateixos trinqueters com entre trinqueters i jugadors anant cap al
pol de la fusió. La relació més anàrquica d'abans ara sembla ser més solidària. Els motius segons el
trinqueter d'Oliva i un mitger professional són els següents:
Vicent: ... Perquè estem tots units. N'hi ha una organització darrere.... A lo millor pareix lleig lo que vaig a dir-te
però això és gràcies al nostre treball, jo no tinc cap dubte... Al treball d'una muntonà de gent que mos vam passar
més d'un any..., reunions i més reunions, plantejaments i més plantejaments i això ha donat açò...
Moro: ... Mosatros hem d'arrastrar molt per a que vinguen al trinquet. Per això pense que mosatros hem fet les
coses bé, els de raspall, per això ve tanta gent jove... i que hem fet les coses bé a nivell de partides, a nivell de de
trinqueters també i la gent ve a vore-mos.

Fins i tot, es poden fer arguments de comparació amb el futbol en què la pràctica ix ben parada.
Moro, el pilotari de raspall més veterà, veu un canvi significatiu tant el públic que s'ha rejovenit,
com en els mateixos jugadors que ja no depenen de les travesses com abans:
Moro: ..., farà 7 o 8 anys la gent que venia al trinquet era molt major i ara ham conseguit que la gent jove vinga a
vore-mos al trinquet. (I per què creus que ho hau conseguit això?) No sé, no sé si perquè les noves generacions
504 Veure categoria 3.2.1.2 Cultura subalterna (p. 133) concretament allò que referent a l'atribut 2) Racionalitat pràctica
en que es fa esment a la relació fissió-fusió, un tret compartit amb la categoria 3.2.2.1. Nussos de xarxa (p. 172).
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han arrastrat més o és per què (A les noves generacions, supose que t'estàs referint als pilotaris més joves que tu,
que tenen vint i pico anys- Sí, sí, sí- que a lo millor...) que, a lo millor, han arrastrat més, pot ser, pot ser.
Nosaltres antes, a lo millor, anàvem més a la qüestió dels diners, vull dir a les propines, miràvem més a la gent
que es juava diners. Ara com no passa això. Anem al trinquet i va de bo! Va de bo des del primer quinze. (Sí? No
s'espereu a què algú... A que la travessa forta per comenar a...?) No, no, no. No ahir vaig jugar jo en Bellreguard,
per exemple, ahi n'hi ha un premi... Entonces el trinqueter. Estava a tope un diumenge, que fan futbol en la tele,
vull dir, estava a tope. La gent vol vindre a vore la pilota. Eh, tu tens que ser serio i n'hi ha que donar un
espectacle." "Ara estem en un moment dolç. Molt dolç ...

En l'àmbit econòmic el trinqueter d'Oliva fa una relació de contigüitat amb al nombre d'aficionats
que calen per assolir l'autogestió. Allò rellevant d'aquesta cita és que la importància ja no "cau" en
el pes de les travesses sinó en l'afluència de gent:
Vicent: Com pot funcionar sense travesses? Només que portem 150 persones al trinquet (...) Clar que són moltes
si jua Waldo en podem portar 200... Ahi guanyen diners... Però... En 125 persones vam perdre 15€. No es van
jugar casi diners. Molt poquets...La base està en què n'hi haja espectadors. En espectadors no necessitaríem ni
subvencions ni res. Eh cuidao... Un club no té finalitat de lucre...

Hi ha una participació assembleària de tots els rols. Una estructura empresarial democràtica que
evita el monopoli encobert d'abans. Moro ens ho explica fil per randa:
Moro: ... Mosatros ara tinguem un coordinaor de partides que és el Zurdo tamé. (Però del seu trinquet o de tots?)
No de tots. (Ah sí?) Però, eh, cada vegà, cada setmana tria un trinqueter. (Què vol dir que tria un trinqueter?)
Pués, jo t'explique tu portes el trinquet de la Llosa i jo porte el trinquet de Piles, vale eh, esta setmana has triat tu
i tries: Moro, Marrrahí, Moltó i Coeter vale. (Els juaors...) La setmana que ve em toca a mi. (Què vols dir que
trien els millors no?) Quan te toque (quan te toque tries els millors perquè saps que vas omplir... i tries una vegà
a la setmana) Sí va rodant. Tot roda si n'hi han deu trinquets. (De forma que una vegà a la setmana o cada dos
setmanes...) Sempre que el trinquet siga (vas a tindre sempre el trinquet ple) Sí, sempre que el trinquet siga de
nivell 1- (I això dels nivells del trinquet qui ho dictamina?) Això el comitè que tinguem de raspall. (I eixe comitè
qui són?) Eixe comitè està integrat per dos juaors, dos trinqueters, membres de la Federació i ja està (...). I eixos
són els qui decideixen... Per exemple, el trinquet de Vilanova de Castelló no te les condicions pa ser trinquet de
nivell 1 és de nivell 2. (Però no tés les condicions per què està molt malament...?) Correcte (...) Les seues
instal·lacions no són adequaes. (No són adequaes aleshores, claro és com...) Entonces si n'hi han cinc trinquets
de nivell 1 trien als millors juaors si els convé. A vore la Llosa, per exemple li toca triar i no tria mai al Moro,
perquè a lo millor, no li convé pagar lo que cobra el Moro m'entens (Però tu..., la teua, diríem tarifa te la poses
tu?) Home la meua tarifa me la pose jo i me la posen els trinqueters. Jo tinc un nom, tinc una repercussió i i tinc
un, un caxé de..., después tinguem una regularitat en les partides. Vull dir el sistema, el sistema està molt ben
montat. (...) Bé pa ells, bé pals trinqueters tamé perquè el juaor va rodant, per exemple si n'hi ha algun trinquet
que volen al Moro pués cada setmana no poden.

206

III CAPÍTOL: RESULTATS

Agenda d'Antoniet d'Almassora. (Museu de la
pilota del Genovés)

Agenda de Dani de Benavites. (Museu de la pilota del
Genovés)
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3.2.4.2. Propostes

1) Estandarització. Canvi imatge

Pel que fa a les propostes dels agents la majoria convergeixen cap una canvi d'imatge en què
regne l'estandardització, és a dir, aquests atributs simulen el model basc, amb que tothom
s'identifica, tractat en la categoria 3.2.3.4. Espill basc (p. 192). A més a més, en l'anàlisi del discurs
també hi ha implícit la inclusió de la dona, així com la de gent jove, sobretot en el camp de l'escala i
corda professional.
L'estandardització o domesticació, però, passa per normativitzar el sentit comú imperant en la
pràctica i per tant suposa un canvi important en la jerarquia de valors (categoria que analitzarem
després). Les partides del dia a dia es veuen com anacròniques en favor d'una lliga de competició
anual. Aquest criteri, però, té més unanimitat en jugadors, ja que els trinqueters i els aficionats
continuen estan "còmodes" amb el sistema tradicional dins de la cultura subalterna:
En primer lloc Nacho ens narra les seues experiències amb els jutges o homes bons dins dels
trinquets:
Nacho: ..., Ui és que això tamé, això és un pitorreo tamé. Això n'hi ha el trinqueter que sol ser el que canta les
faltes de la corda, després un home habitual del trinquet sol ser el que canta les ratlles de la falta de la ferida i un
atre home habitual del trinquet canta les faltes de dau. Vull dir l'home bo, lo que se diu l'home bo, però no digam
què tipo: estos són els jutges. No se diu açò són els jutges i... no. (Però això a tu no t'agrà no?) A mi no. A mi
això me trau de les casetes, perquè, a lo millor, t'està cantant les faltes un home de 70 anys que no té bona vista o
que s'hasca pogut ajuar diners a favor de l'atre equipo, que això passa i ha passat i sinó canvia passarà. (Que no
hi ha imparcialitat ahi?) Molt bé. Això tot això jo ho ficaria també de l'evol..., de que n'hi haguera que
evolucionar i modernitzar l'esport. Tot això són xicotets detalls que si se feren jo crec que pot evolucionar. No pa
ser un deport de masses tampoc. A lo millor no pot ser com el futbol, però ficar... al lloc on se mereix, crec que
se puga fer, per què no?... On s'ha vist que tu te cantes un fora de banda o un corner m'entens. Això té que haver
un jutge i el jutge és el que té que dir-ho. Tu no pots.

Pel que fa al tema dels jutges que comentava Nacho l'empresa Val Net sí que n'envià a un però la
tradició s'imposa. La modernització no arriba perquè la situació econòmica és molt precària.
Manolo relata la seua experiència en el trinquet de Massamagrell, en què es continua confiant en
l'honradesa estructural (que, com ja hem vist, forma de la categoria 3.2.1.4. Valors intrínsecs o
estructurals, p. 156):
Manolo: ... Sempre hi ha algú en qui confies més. (I en un atre trinquet...) És un atre. (O ho tenen d'una atra
forma?) Sí, sempre fiquen a algú. Estos de Val Net ara com, passa lo que passa, que no n'hi han ningú i jornals no
se poden donar pués els mateixos que van a marxar la donen de corda sinse estar baix de la corda. A lo millor,
estan al costat dels banquets marxant i ell és el que la dóna... Que no està ben situat, però en fí sempre és el més
pròxim a la corda...

Ens trobem en què al llarg de l'any el jugador professional juga moltes més partides del dia a
dia505 i d'exhibició que de campionats o lligues. En raspall això encara passa més que en escala i
corda. Llevat de les competicions emparades per Diputació, la Generalitat, o Bancaixa-Bankia la
resta, emparades pels ajuntaments, solen consistir en un format de dues semifinals i una final.
En el camp aficionat, però, sí que hi ha una estructura esportiva en què regna la competició tipus
lliga. Les pretensions d'aconseguir un sistema competitiu total també té eco en el camp del raspall
professional (igual que abans en l'escala i corda).
Vicent Malonda, el trinqueter d'Oliva fa esment a la intranscendència de les partides del dia a dia
fora de cap competició i al trencament amb la tradició i amb les formes de fer estereotipades que hi
ha al trinquet en l'àmbit professional:
505 Les partides del dia a dia, com hem vist, és la partida rutinària que cada trinquet té un o dos dies de la setmana.
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Vicent: ..., el sistema actual, això és una cosa que no té cap sentit. Per exemple, la partida d'ahir: quina
transcendència té? Què significa guanyar o perdre? No significa res. Dóna exactament igual (...) Competició. Tot
competició... Un esport és un joc estructurat en eixe sentit... És evident que .., n'hi ha un problema estructural ahi
de difícil solució...

Jugadors de segona, com Nacho, que no són inclosos en competicions com el Bancaixa o la
Copa, en les partides del dia a dia, veuen una desmotivació en tant no poden tenir objectius a mig
termini. Com ja sabem els objectius a curt termini d'abans: guanyar la postura forta 506 ara ja no
existeixen per la manca de travesses:
Nacho: ..., però jo ho veig en companys meus i tot..."Este esta jugant barbaritats, Víctor o Pepet". Tard o
prompte com no se mos puja té un baixó i no juga mal però dius "Hòstia... jugat molt però ara porta dos mesos
que no alça el cap" i jo parle molt en els meus companys i és per això, perquè te desmotives, no veus, tu te
marques l'objectiu...

L'assumpte del joc en el carrer comença a veure's com una cosa anacrònica a extingir deixant el
joc només dins dels trinquets. L'estandardització a través d'una argumentació lògica també passa per
domesticar l'espai de joc, com declara Vicent Malonda, el trinqueter i president del club d'Oliva.
Tot i això, aquest arguments es confronten amb d'altres de clubs de pilota de la Marina o de Castelló
de la Plana en què es reivindica el carrer com a espai natural per al joc de pilota i alhora com
escenari per a acostar la pilota a les masses (a l'expogrup al nostre cas)507:
Vicent: ... Juar en el carrer jo ho veig completament contrari... En un sentit..., etnològic una partida de festes vale
però no fer una competició de carrer. Això és natural xè? (...) Però és que els temps han canviat... Això que diuen
canxes de carrer, això... Quin sentit té fer una simulació? En els carrers artificials de galotxa estic convençut que
han hagut interessos econòmics... Juaors que no tenen qualitat pa juar al trinquet...

Trinquet de Montcada (Horta Nord). Emblema de la modernitat i més proper a a la dimensió del no-lloc (veure capítol
1.5.1. p, 65)
506 La postura forta es refereix a la travessa de diners més alta, que pot ser per guanyar la partida (que seria postura de
partida) o per guanyar per tants de diferència (de deu als rojos, per exemple, vol dir que els rojos guanyen als blaus de
més de vint tants de diferència). Això motivava i, àdhuc, en molts casos, tenia una càrrega d'ansietat per al jugador ja
que en cas de guanyar la postura tenia una suma important de diners en propines i en cas de perdre el postor que s'havia
decantat per ell perdia molts diners.
507 Veure categoria 3.2.3.2. Endogrup/Exogrup, p.181
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3.2.4.3. Deculturació. canvi en la jerarquia de
valors

1) Pèrdua de l'honradesa estructural
2) Pèrdua (tradicions...) perill d'extinció,
despossessió

Al capdavall la hibridació que s'ha donat entre la modernitat i la premodernitat dins d'aquest
pràctica ha dut que hi haja una deculturació, és a dir, un canvi en la jerarquia de valors i això
significa que el context tradicional de la pràctica està esquinçant-se, la qual cosa suposa tot un
procés de refundació i reconnexió amb un context nou necessitat de justificació. Un nou sistema de
relacions globals, d'espai de fluxos508 entra en escena, i això implica que s'ha de reconèixer el risc a
la qual està sotmesa la practica que sense una justificació contextual (o raó d'ésser) roman insegura i
depenent de factors que ara no controla i que posen en alerta la diferenciació cultural identitària
que, com hem vist, conté la pràctica. Una nova cultura transnacional s'imposa en les següents
generacions. Arran d'aquest fenomen sociològic entre la tradició i la modernitat s'estableix un
diàleg, un nou llenguatge hibrid establert segons una relació de poder cultural. A continuació, es
mostren els canvis i les transformacions que està tenint en lloc en la pràctica investigada:
1) Quan a la forma de fer en el comportament del jugador hi ha una pèrdua de l'honradesa
estructural en el joc quan ix del seu hàbitat, és a dir, en els contextos internacionals on es juga a
pilota a mà, com per exemple en la modalitat one wall. Els arguments de confrontació entre la
pràctica en l'àmbit internacional i al territori valencià així ho palesen. Mònica de Massamagrell,
integrant de la selecció femenina de pilota valenciana, així ho veu:
Mo 15: En l'àmbit internacional sí que te puc assegurar que molta gent si..., me molesta al juar eh i jo no puc
tornar la pilota ell mateixa li diu al jutge que n'hi hasca..., pa que se torne la pilota. Ell mateixa ho diu. Fa sí, sí,
sí, en plan sí, sí que la tornem vale. Igual t'ho diu que igual n'hi han algunos que són més, perquè això tamé
supose que depén del país. Jo sí que he juat contra gent iiii no he pogut juar la pilota i li he dit que li he pegat i fa
sí, sí..., la tornem. I tornem a repetir el quinze o el punt. (O siga que ells tamé reconeixen) Sí ells tamé (les faltes)
Si la juen a dos bots alcen la má (Ah sí?) Si la, si la pilota ells trauen i es mitja alcen la mà. Tot això ho
reconeixen.

D'altra banda Jan de Murla integrant de la selecció masculina veu clarament una diferenciació
entre una forma de fer d'allò local valencià i una altra d'allò global internacional:
J 16: ..., el one wall el juaor no té perquè apartar-se és molt raret, comparat a lo que som mosatros.... Lo que
passa que no és una modalitat valenciana, ... A la pilota nostra, al frontó valencià nostre tu quan l'acabes de juar
tens que donar totes les facilitats a que l'atre la jue (...) allí no tens perquè donar facilitats. Ara no vas menejar-te
per estorbar-lo, no això no. (Però eixa normativa del one-wal qui la..., ha posat) Això ja mos ve d'allà, és dir, que
no és valencià...

La minimització del risc, de la incertesa d'un trinquet es confronta amb la major incertesa dels
espais semidomesticats com els carrers. La pèrdua del carrer com a espai lúdic és extensible al
nostre camp. S'ha produït un canvi en la base experiencial i física dels nous agents (noves
generacions) i també un canvi de valors en els agents antics (veïns del carrer on es juga). La
metàfora de senyorets que al·ludeix Moro té un tarannà un tant pejoratiu. Això, perfectament
aplicable a la gent de la ciutat, a l'exogrup, ara està sent aplicada al nosaltres a l'endogrup. Pensem
que el canvi és molt significatiu i que denota símptomes de deculturació.
Moro: ... Entonces les noves generacions no entenen perquè està el Moro jugant al carrer, vull dir. Tu ahi que
fas? Si bota i et pega ací....Vull dir, ells no entenen el juar al carrer perquè..." "... Res no n'hi havia res. Juaor de
carrer el que té cor puja, el que no té cor no puja ... (I els xiquets no han jugat en el carrer... ?) Que, va, que va."
"Això tamé és una ventaja que mosatros teníem que antes no n'hi havia una atra cosa i inclús, podíem jugar en
tots els puestos. Ara jugues una partida al carrer en festes i estàs tot renegant, per si trenquem la farola, per si
trenquem la persiana. (En el mateix que jugàveu que abans no renegàvem, ara els mateixos veïns han canviat
508 Veure capítol 1.4.3." Globalització: un monòleg o un diàleg", p. 58.
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no?) Clar, diuen però ací que feu? Aneu-se'n al trinquet. Vull dir (I abans això noooo...?) Abans juàem... I
pujàvem a les teulaes i trencàvem les teules i ningú dia res. (...) Ara mos ham fet molt senyorets. Ara resulta que
està la policia allí. No n'hi ha un atre ja, ja.

En la competició de llargues la forma de fer del jugador i de l'aficionat pel que fa a l'honradesa
estructural està canviant. Des d'un raonament lògic Jan de Murla empra un argument de contigüitat:
no calen arbitres, i un de confrontació: és menys seriós que l'esport. La influència dels esports de
masses és palesa també en els espectadors. Ara com diu l'antropòloga basca Olatz González, en
referència a la pilota basca, el públic s'ha tornat més seguidor i menys jutge.509
J 16: El marxaor..., (Sí, però el marxaor qui és? És u del poble?) U del poble- Suspira- No és més neutral que un
atre (I el resultat qui l'apunta?) Un acta (...) Els dos delegats. Si el marxaor també. Però ara mos obliguen a que
el marxaor firme baix. Mos obliguen perquè sino no firma, perquè ací, a voltes, han juat i no n'hi havia ningú
marxant i els juaors mateixa s'han posat les marxes. Jo ho ha fet això (...) És dir que ehmmm, home té lo de bo
que no mos fa falta un àrbit. No mos barallem sense àrbit. No mos fa falta. Té..., de roïn pués que és menos serio
i tota això...(...) A que n'hi haja no a que firme. Normalment n'hi ha un marxaor perquè... Sol ser u que ho fa
habitualment,... Que vol fer-ho, que té voluntat de fer-ho (...) Més que tot és això. Poques voltes li hem dit a u: tu
no ho faces que t'enganyaras... (Quan tu la pares qui marca on. Tu dius ahi i se marca ahi la marxa o com?) Sí, o
el marxaor ho diu ahi i ja està. (Però ho dius tu, o ho diu el marxaor?) No ho deu dir el marxaor (...) Sí, però com
ell està lluny. Antes s'usava molt al públic. (...) el que ho dia (el que estava mirant la partida. I ara això ja no
s'utilitza?) Ara s'usa menos el públic. Una perquè n'hi ha menos públic i perquè el públic es torna cada volta més
passionat, com al futbol (...) Antes n'hi havia molta gent que era públic i, teòricament, tenia igual qui guanyara
anava a vore l'espectàcul. Ara el públic el que va és el pare d'este, o..., i vol que guanyen estos. Entonces van un
poquet. (O siga..., són imparcilas no?) Claro, són, sí.... Però,..., moltes voltes la dóna el juaor. Quan perd 15, un,
normalment, la dóna primer el juaor.

Els arguments de José Luís, el jugador de perxa i llargues, també apel·la a l'honradesa com a
valor predominant, però com ja hem indicat abans amb Jan, es percep el canvi en la jerarquia de
valors:
JL 17: ... Lo de l'home bo (...) Sempre n'hi ha un marxaor que diguem que és el que canta els tantos (...)..., i que
en un moment donat pués ell segons lo que, lo que diu la gent, o lo que haja vist, o conforme, pués decidix en un
moment (...) La gent és important lo que diu perquè moltes voltes el marxaor no ho ha vist (I el juaor ho diu?) El
juaor és el que té la paraula, o siga, tu si una pilota t'ha pegat a la cama (...) Si la dones, que és lo normal..., lo
normal en la pilota i això no m'agradaria que es perguera mai: A mi xè m'ha pegat. M'ha pegat 15 pals atres i s'ha
acabat (...)... I en moment donat si el marxaor veu que la cosa no està clara o lo que siga pués la dóna morta i...
Se repetix...

El respecte, el ritual i la seriositat pel que fa a la forma de fer també està canviant en les noves
generacions. José Luís de Gorga, aficionat de llargues i perxa, ens ho conta:
JL 17: ..., jo ha notat molta diferència entre els juaors de la meua època i anteriors a...(...) lo que n'hi ha ara.
Moltíssima. (...) Sobretot en els valors i en la noblea no és lo mateix... L'actitud, jo que sé, és tot, és (...), jo que
sé, jo. Et poses els pantalons blancs quan vas a juar a pilota i tens que ser, no ho sé, tens que donar exemple
d'alguna manera... Jo no em concebisc, jo veia a un tio que va a juar una partida de pilota, que està enrollant-se
les mans posat de blanc en el cigarro en la boca ahi! (...) i a mi jo no puc vore això. (Bueno, però això antigament
tamé se faria no, o no?) En una partida que no vas de blanc encara, o una partida de bar em pareix correctíssim.
Ahi no ho mire, però en una partida que estàs en un trinquet o estàs en un carrer que està ple de gent ahi i tu ahi
en el cigarro (...fumant) o que estigues fent-te un cubata antes de la partida (...) jo això no ho puc vore. Jo no puc
fer-me l'animo. Què vols que et diga? (...) "No tenen eixe respete que ja sap massa de lo que està parlant!... No,
no sé, jo veig que la juventut d'ara no és com mosatros antes...

També hi ha un canvi de comportament en el jugador de trinquet en el camp professional.
L'esportivització moderna comporta la pèrdua d'horitzontalitat amb l'espectador. Els valors
humanístics del tracte, de raonar, per una relació de contigüitat semblen soscavar els vincles
d'amistat i confiança. Moro, el jugador més veterà del raspall professional, és el darrer de la seua
generació. La pèrdua d'una forma de fer del jugador que consisteix en el contacte amb l'aficionat i
sembla acabar-se amb ell, ja que les noves generacions de pilotaires s'abstreuen del públic per
centrar-se només en el joc:
509 Euskalkultura.com 6/02/2006.
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Moro: ... Jo durant la partida parle en ells. (...) i els comente la juà i ells m'ho comenten a mi. Aixina com ara n'hi
han xicons que no diuen res. Es posen a juar i punt. (I això abans que tu encara ho fas el juaor d'abans tamé ho
feien?) Tamé ho feia. Això s'ha perdut. Això s'ha perdut (N'hi havia un contacte, Això s'ha perdut?) Sí... I jo
pense que ells m'ho agraïxen tant les coses i me fan tant de cas perquè jo tamé t'ha dit això d'antes. (I tamé
parlaràs abans de la partida evidentment no? - Claro, per supost- i después de la partida?) I después (I estàs
parlant en gent que, a lo millor, ha travessat en contra teua?) Sí, sí, per supost, si, si, sí... (I que tu ho saps...O que
ha travessat a favor) Que jo ho sé, clar que ho sé, clar que ho sé. Però, a vore, siga el meu caràcter o siga que
vinc d'una generació, siga lo que siga jo tinc una relació en ells estupenda i ells en mi tamé. (Val i tu veus un
poquet en els que venen ara que això ja. Eixa relació horitzontal...) Això s'ha acabat, això s'ha perdut, això s'ha
perdut (...) Inclús no volen que els digues res. (...) Jo crec que m'ho passe tant bé per això. (...) ..., jo parle en tots,
inclús me ric. Me ric en la partida... En una juà que, que no sé que ha sigut graciosa, que ha tirat ahi i no han
vollgut tirar ahi i la tire pa callà i li comente a l'aficionat: "A tu que te pareix es pensaven que no sé què, que la
volia tirar ací i la fique allà" (...) ..., ell me contesta mos riguem els dos i continuem la partida. (I a lo millor, el
teu company que té 22 anys si veu això...) Però que fas ques estàs parlant en eixe home. (...) No ho entén. (I això
abans no te passava en els juaors d'abans?) No, no, no, això ha canviat ara.

A aquesta falta de diàleg també fa esment el trinqueter de Pelayo:
AT 13: ..., però els pelotaris que s'han retirat són en de la meua generació (...) entonces te parlaves de tu a tu
encara que foren superfigures, però eren hòmens que te donaven una raó. (..) Tenien raó o no la tenien però
tenien la seua raó i tu escoltaves i aplegaves a un acuardo en el jornal, en les partides, en no sé qué. Ara jo no puc
parlar en estos no m'aclarisc, no sé lo que pensen. Me dóna la sensació que tenen més la mentalitat de funcionari
que d'artista. Jo sempre els dic lo mateix: "Vosatros sou artistes. Teniu que cagar-se en la mare que va. Teniu que
fer un esforç, algo: me caguen en lo. Algo..." (I això tu veus que en l'espectacle repercutix?) Clar, clar que
repercutix.

El mateix trinqueter dóna molta importància al canvi en l'ethos que està propiciant el nou
jugador. Açò és el que el mateix informant opina sobre els nous professionals de l'escala i corda:
AT 13: ... No ara mateix, està tot en un flama. No t'ho dic en serio està. Jo li dic als juaors moltes vegaes en els
més veteranos que ha tingut més. Però tu hui quantes persones t'has portat del poble o amics a vore't. No, no, per.
És que tampoc fas tu res per la pilota. (...) Tu te limites a. Home hui en dia n'hi han molts pilotaris estudiant.
Home per què no te portes a 20 estudiants? (...) Sí, sí, lo que me dia Sarasol II diu hui en dia agarren la bolseta i
escola i acaben i a casa i a... O siga no acaben la partida i parlen i parlen en un aficionat i parlen de pilota. No,
hui no, no, no. (O siga això sí que ha sigut un canvi del juaor de antes al juaor d'ara no?) Sí, totalment, totalment.
(...) I parlava i diu: agarra hui el cotxe que me'n vaig a Pelayo. Ah pués jo parlaré en este. Agarrem un...(I estos
són més individualistes no?) Van més a la seua. Venen a soles, Se'n van soles i ahi estan.

Al cap i a la fi, com diu aquest Paco Durà, aficionat i periodista, l'ethos de la figura del pilotari
actual es contronta amb la del públic de sempre. La metàfora del ferro de Paco Durà il·lustra molt
bé el passat i el present des d'una perspectiva diacrònica. Ultra, es torna a recórrer a la metàfora de
senyorets per il·lustrar aquesta deculturació:
Paco: ... El jugaor de pilota tamé és gent del poble. Lo que passa que hui tamé ha evolucionat i la majoria són
xavals que estan estudiant, molt d'ells són universitaris, tenen una cultura, una formació, se nota i això que, per
una banda, és bo perquè, digam, que els modals dels juagaors s'han pulit prou, al mateix temps li han llevat
essència la pilota perquè tradicionalment el jugaor de pilota és el que sent el ferro i quan erra la pilota "Ahi" se
caga en algo, o vol esgarrar-se la camisa o renega, maleix i això s'ha perdut molt. Ara una partida és, moltes
vegaes diuen: "Açò és una partida de muts" perquè la pilota sempre ha sigut, per lo menos renegar , encà que no
siga blasfemar...El jugaor de pilota quan l'erra té que sentir que l'ha errat i transmetre al públic que erra la pilota i
que està fastidiat perquè l'ha errat i que..., a la pròxima vol i això en el jugaor d'ara no se transmet. (I abans si?)
Sí, abans sí. Abans el jugaor sentia més el ferro. I Ara els jugaors pareix que. Claro, els modals han millorat però
l'estil clàssic d'eixe esportiste que, eixe pilotari d'abans de fa 40 anys per dir algo, ja no és el mateix. No pareix
tan autèntic el d'ara. M'explique o no? (Supose que abans no estudiarien tampoc?) Claro, era gent que anava al
camp i tal i claro, pués el llenguatge era més, el vocabulari..., era de més baixa calitat. Però és que al mateix
temps això fa que la pilota pareix que siguen més senyorets, que no senten tant el ferro i quan la partida no ix
bona com no obrin la boca, la gent se queda més decebuda. (A l'aficionat tu veus que això no li acaba d'agradar?)
No, no, la pilota vol geni, geni.

Els valors també canvien per incloure a l'altre gènere. La pilotaire Mònica retrata la seua
experiència amb la seua família:
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Mo 15: Ui, per como que va jugar a pelota, tal, eso es, eso es para chicos! Era en plan de que..., sí que anava a
juar però que, en plan, bueno, per el meu compte, val, que no anava a ser tan serio i ara s'han callat la boca (...)
Ara s'han callat la boca.

Així i tot, en pobles com Murla, on jugaven dones, la tradició femenina, com diu Jan, ha
desapareguda:
J 16: És que ací a Murla és un poquet especial, ací a Murla juen. (...) Sempre han juat (Ah sí?) N'hi han ara no
juen tants... Dones de 61 hasta les que en tenen 40. Sobretot les que en tenen ara de 60, 50 anys eixes han juat
sempre (Però juaven entre elles) Entre elles (No en companyia dels hómens) També, lo que passa que no juaven
partides series. Era juar per dalt corda. Partides, però no partides que es juaren diners, ni de rendiment diríem.

Per altra banda, quan a l'ampli ventall de colps que hi han en la pràctica, hem de dir que el colp
de bragueta també està en desús. Cal dir que, pel que hem vist, a hores d'ara molt pocs jugadors
l'empren. En la modalitat de perxa i llargues és el colp per a traure i ara comencen a traure per dalt.
José Luís de Gorga, ens conta la seua opinió:
JL 17: ..., jo no és que ho veja mal, jo no ho veig mal però sí que és de veres que la gent, aixina, clàssica de la
pilota pués tota la vida veen traure de bragueta ara ve un tio i traent-te per dalt i dius este tio què fa? - Riem- És
un poc." " És el colp de bragueta de tota la vida, que el que el té i el que no el té no el té. (...) Per molt que
s'entrene, a lo millor, li pega menos fort però les penja totes. O sea, això és una gràcia casi- Somriu-.... Ací...,
històricament s'ha tret a llargues de bragueta. Ara a fa uns anys des de que va eixir Àlvaro en Tibi (Este ha
trencat ...els motlles no?) Estan traent per dalt, això no s'ha fet mai (però, claro, tampoc n'hi havia una norma) De
fet, els clàssics de la pilota veuen traure per dalt i n'hi ha qui se'n va de la partida perquè no vol ni vore-ho. (Ah
sí?) Sí, això és un, és antiestètic, anti, no sé com dir-te (...Però, clar això tampoc és que fóra antireglamentari) No
ho és, perquè tu pots traure lliure (...) Com et done la gana (...) Això el que té el té i el que no el té no el té (...)
Això es naix. Jo per mira per sort, des de ben xicotet quan vaig començar a juar a pilota ja li pegava aixina. (...)
Clar, i sobretot, no castigues el cos. No fas força.

La minorització, com hem vist al llarg de les descripcions, a la fi, desemboca en pèrdues o en
processos d'extinció, com per exemple el que està passant a la comarca del Comtat amb la
modalitat de perxa, que ha estat la modalitat tradicional d'aquesta zona. Curiosament, però, aquesta
modalitat està desapareixent del Comtat però està emergint en la Marina Baixa a pobles com Sella:
JL 17: Jo, per lo menos, crec queee no, no desapareixerà però tal volta siga perquè les escoles a última hora s'ha
pogut ehhh, clavar la perxa en pobles com Sella i algun atre que s'han apuntat a esta lliga en federació i fora
d'esta zona espere que continue juant-se hasta que, a vore si d'ací tornar a eixir algú que tinga ganes de juar. (...)
Però, lamentablement, crec que en quan acabem 3 o 4 que estem un poc aguantant ja no ho veig. (...El relleu
generacional en este cas és lo que està més- En esta zona està molt mal- més negre no? Tamé perquè n'hi han
molt xiquets?) Tamé per la despoblació, exacte...

2) També s'alerta sobre la pèrdua de la tradició en molts pobles de la Marina Alta, la qual cosa ja
no s'aguanta sense la intervenció de les institucions públiques. Òbviament la desaparició de la
pilota de molts pobles margina i minoritza la pilota encara més (cosa que es relaciona amb la
categoria 1.2.1 Marginalitat, p. 156). Ara, però és el mateix poble qui abandona la pilota. La cultura
global s'imposa i substitueix a la local dins dels mateixos pobles.
J 16: ..., a esta zona està molt arraigà. Rovell dia que de tots.., d'afició n'hi havia en el món tant com en el trosset
este d'ací (La Marina Alta no?) La Marina Alta, la Retoria que s'ha perdut molt. La retoria és Sanet, Negral,
d'Òrba per avall, però que ací n'hi ha una zona. Entonces ací jo l'ajuntament actualment encara, que un poble
com Sanet, o això no faça res perquè no juen els xiquets ho trobe extrany. És que casi tots els que..., tenen de la
meua edat per amunt de Sanet han viscut la pilota en auge. Ja no és parlar de, de fa 3000 anys no, no. S'acaba...,
d'acabar com aquell que diu, és dir, ací no ho entenc..., hasta fa 4 dies es juava moltíssim.510

Veient la minorització i precarietat que pateix la pràctica en l'àmbit professional és lògic, també,
510 En aquesta cita cal fer un incís i recordar que quan a partir de finals del s. XIX molts habitants d'aquesta comarca
emigraren cap a Argentina, en concret a la comarca de San Juan, entre altres coses van construir un trinquet a l'altra
banda de l'Atlàntic, cosa que indica la identificació que tenien amb aquesta pràctica, que, indubtablement, en aquells
temps, i fins ben entrat el segle XX, formava part del seu capital simbòlic. (Veure capítol 1.2. "Cultura. Què estudiem",
p. 48).
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que hi hagen oficis que perillen, com el de trinqueter i el de marxaor. Sembla que estiguem davant
d'una etnografia de desaparició:
AT 13: ... Anem a vore, marxaors n'hi han jo considere que està acabant-se la, la, els marxaors. (És un ofici en
perill d'extinció?) És un perill, un perill.

Joan, l'aficionat de Pelayo, també alerta, en primer lloc, sobre el perfil de l'aficionat, la qual cosa
està relacionada amb l'estancament i la manca de transformació (que ja hem analitzat en la
categoria 3.2.4.1. Actualitat):
Joan: ... Pues, avui en dia són ja persones majors que han estat tota la vida anant a la pilota, que han tingut
alguna vinculació en la pilota, han sigut jugadors o han sigut..., han tingut alguna vinculació, i això és una
espècie a extingir..., El marxaors també estan ahi pràcticament per res. (Els ficares en el mateix sac que els
aficionats. A extingir?) Home, sí perquè, al fi i al cap, tot forma part del mateix món i si eixe món s'enfonsa
cauran també. No existiran ni els trinqueters ni els marxaors.

Les relacions de contigüitat amb altres pràctiques en desús, com jugar al truc, confirmen la
pèrdua del camp simbòlic. Un colp més constatem que amb la desaparició de jugadors i aficionats
les tradicions culturals es perden.
AT 13: ... Anem a vore antes n'hi havien 4 partides els matins que juaven al truc d'ací. Jo...M'ho preguntaren
l'altre dia perquè va faltar Tonín Fuertes, el futbolista, que juava ací a pilota (...) Me preguntaven. I me dien i, i, i
que anava. Dic, pués si ací n'hi havia per els matins una partida de truc que juaven Pesudo que havia sigut porter
del Barcelona i del València, Asensi, Piquer i, i, un pastisser que era aficionat del València, loco, tamé ha faltat,
pués eixa partida s'ha perdut, i disfrutava la gana en eixa gent i entonces la gent jove jo no conec que ningú que
jue al truc...

Amb la transformació de la societat s'ha perdut el trinquet com a espai lúdic i d'esbarjo, a la qual
cosa cal afegir el trencament en la relació de contigüitat amb la posterior professionalització.
Mezquita ens conta la seua infantesa al trinquet de Vila Real:
Mez 14: ... Antigament ehh, veníem els del barrio i iii si u és del barrio està més seguit dins del trinquet. Jo vivia
ahi, i bueno jo no era el cas però els atres xicuelos que jo competia en ells de xicotets que vivíem ací tots érem
del barrio i passàvem moltes hores dins del trinquet i tot l'estiu el passàvem dins del trinquet hui en dia, per
desgràcia, això s'ha perdut , hui en dia tots els xiquets de l'escola que venen els porten els pares en el cotxe,
perquè venen de no sé a on i después d'ací l'arrepleguen pa anar a l'inglés i soles venen els dies de l'escoleta això
és impossible traure un juaor en dos dies a la setmana deu minuts o 12 o 15 reals perquè entre que se fiquen ací,
se fiquen allà, entre que calfen un poquet." "Jo t'estic lo que pasa ací, eeeeh, no n'hi ha ningú d'ahi d'este
contorno, és que no n'hi ha ningún xicuelo, que digues mira ara este ara a les 5 quan acabe d'escola ve ací i veu la
partida, entre partida i partida se fica ahi a juar com féiem mosatros. A lo millor, estàvem ahi a la galeria.
S'acabaven els aficionats i baixàvem pam, pam, pam. Quan mon pare eixia a marxar a l'atra pa ca munt una atra
vegà... A lo millor havíem juat mitja hora. (...) I això no exisiteix hui n'hi haurà ací partida i no n'hi haurà cap
xiquet. Ja t'estic dient que és lo que passa aci, però lo que jo veig és que és, és casi tot igual. (...) Xiquets antes
veníem ací en estiu un dissabte iiii vivíem del barrio i veníem ací a juar. Era el nostre parque.

La deculturació substitueix el binomi identificació de la pilota amb el poble per la pilota amb les
institucions. La despossessió identitària és flagrant cosa que l'aboca a la situació de relíquia
museística:
Mez 14: Jo crec que és un deport que mentres estiguen les institucions i jo crec que no desapareixerà.

Al capdavall, de la mateixa manera que s'ha perdut la forma de comptar a pujar i a baixar, ara esta
transformant-se altres formes de fer. I és que, en definitiva, el concepte de temps de la societat
global i moderna d'hores d'ara és un altre. (La immediatesa i la comoditat, que fem esment abans,
són ara valors predominants). Manolo Conca des de l'àmbit docent ens ho explica:
Manolo Conca: ..., s'ha perdut la manera de comptar a pujar i baixar... Això..., portava a partides que duràvem
dies....Per decret de l'alcalde superaven el límit de lo que era les festes locals..., tots a treballar i la partida es
queda conforme està.
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One Wall. Massamagrell. (Horta Nord)

3.2.5. Relació de poder
Per relació de poder s'entén l'apropiació del discurs en l'estructuració metafòrica, és a dir, les
posicions de poder des de les quals s'imposa el discurs 511. En aquesta categoria, cal tenir molt
present la interrelació entre les cultures locals o tradicionals i la cultura global, entesa com un canvi
conflictiu512. Com hem vist al llarg dels resultats, el que hem analitzat a través de les categories
anteriors és un hàbitus premodern dins d'una cultura subalterna i d'un camp simbòlic que articula
una comunitat i una identitat, la qual s'hibrida amb una modernitat globalitzada o amb una cultura
transnacional. Aquesta relació entre modernitat i tradició, o premodernitat i globalització és
asimètrica en tant que la cultura transnacional "motllura" i "domina" la cultura tradicional.
D'aquesta manera la idealització de l'autonomia de la pràctica investigada, així com el suposat
aïllament de la comunitat i de la identitat que es configura al voltant de la pràctica no és més que
una quimera. Les noves generacions, de fet, són les veritables portadores de la globalització des
d'avall.
Des de l'entrada en escena dels polítics com a gestors del fenomen investigat, sovint s'ha adoptat
aquesta postura idealista i llavors han dotat a la pilota d'un tarannà d'essència nacional resistent i
invulnerable, però els complexos processos d'interacció urbans ens diuen el contrari. A la fi la
cultura transnacional es torna hegemònica i, llavors, quan la cultura popular perilla, o està prop de
la desaparició, és quan la classe hegemònica s'ha apropiat de la pilota entesa com un "record", com
una recuperació del passat a fi d'articular-lo històricament i dotar als valencians i valencianes d'una
identitat perduda. Com es pot comprovar el discurs metafòric ha passat de la pilota-inframón dins
d'una cultura subalterna i de tripijoc a pilota com a portadora de la identitat dels valencians.
511Veure Capítol 2.5. "L'anàlisi del discurs" i concretament en el 2.5.1 "Com?" Allò referent a la versemblança
referencial del discurs a través de metàfores, p. 116.
512 Veure capítol 1.4.3. "Globalització: un monòleg o un diàleg", p. 58.
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Aquesta producció identitària, però, té un cost (els salaris i nòmines dels jugadors i els
trinqueters, així com els programes de promoció i formació en les institucions educatives i
esportives municipals i la construcció d'instal·lacions per a la pràctica) que, d'altra banda, es
correspon amb una marginalització i minorització in crescendo de la pilota513, la qual cosa augura
un futur problemàtic per la preservació de la pràctica, sobretot en la vessant professional. En certa
manera es pot fer una analogia amb el cinema, el teatre i la música en valencià, indústries gens
normalitzades al territori valencià i força deficitàries. En definitiva, a fi que la pràctica es preserve
s'ha produït un emblema, simbolitzat en molts casos pel Genovés. La pilota, però continua sent una
pràctica contrahegemònica, "un acte perdut".
Amb aquesta darrera categoria en el nostre anàlisi arribem a la relació que s'ha establert entre
l'empresa Val Net, que encarna el poder endogàmic, empreses privades i les institucions públiques:
les conselleries, la Generalitat, la Federació, les diputacions, els ajuntaments, els trinqueters i els
jugadors. Cada entitat o col·lectiu genera el seu propi capital social i competeix creant jerarquies i
conflictes (alguns dels quals ja hem esmentat en les categories anteriors). El que anem a posar de
relleu és la gestió cultural de la pràctica des de dins. Sabem, però, que hem passat d'una anarquia
autogestionada, a través de la relació fissió-fusió sobretot, a una dependència institucional.
Per fer l'anàlisi, igual que en la categoria anterior, l'hem dividida en dos blocs:
3.3.5.1. Actualitat
3.2.5.2. Propostes

3.2.5.1. Actualitat

1) Gestió insitucional del fenòmen: mitjans de
comunicació, política de conservació i
malbaratament de recursos.
2) Gestió empresarial (val net i trinqueters)
3) Mecenatge (prestigi)

Als atributs de la graella cal afegir els que ja hem tractat en categories anteriors, sobretot en
3.2.1. Hàbitus i que ja hem analitzat amb força, com: la precarietat, l'estructura premoderna, la
marginalitat, la minorització, la pràctica contrahegemònica i la desigualtat. Així mateix dins
d'aquesta categoria, ens tornen a trobar amb altres ja tractades a les quals fem referència. Hi ha la
corrupció, el conflicte d'interessos i l'individualisme que configurava la categoria 3.2.1.5. Valors
instrumentals. També predomina el conformisme o la manca d'esperit crític, el desencontre amb la
cultura hegemònica, l'inframón o els prejudicis, la precarietat i la marginalitat (3.2.1.2.1), que són
atributs de la categoria 3.2.1.2. Cultura subalterna. La relació de contigüitat amb l'absència de
normalització i l'empresa en fallida, pertanyent a la categoria 3.2.4.1 Actualitat en el procés
d'evolució cap a la modernització, és evident i finalment també hi ha una pèrdua i el perill
d'extinció, relacionat amb la categoria 3.2.4.3 Deculturació.
1) Pel que fa a la gestió institucional de la pràctica que han fet els polítics, en referència a les
darreres dècades del govern del Partit Popular s'empra el folklore com a metàfora estructural.
D'alguna manera aquesta metàfora la podríem associar amb el fet que la tradició en la globalització
és reduïda al passat, al museu, a la relíquia, als hàbits i rutines d'una expressió pretèrita, que
conforma el símbol de la comunitat perduda però que cal conservar-la en la memòria col·lectiva.
D'altra banda trobem que la creació d'una estructura esportiva de rendiment en la base es contraposa
a una futura pràctica professional marginal i perifèrica. És a dir, segons les paraules del pilotaire
Nacho d'Almenara s'estan formant "futurs pilotaires professionals" que no es van a poder
513 Com s'ha vist a través de la categoria 3.2.1.2.1. Marginalitat, p. 145.
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professionalitzar.
Nacho: ... Ací en València mateixa el Partit Popular... Jo crec que ells volen deixar-ho un reducte. La pilota com
a folklore i, jo que sé, com si els bous al carrer, a vore si m'entens. (Però el govern que n'hi ha ara és el que ha fet
el pla director este). Sí de cara a la galeria, ... De cara a la galeria, sí està molt bé, però..., eh pa vendre al poble
que s'està fent algo per la pilota. Jo, però si xafes tots els dies els trinquets i veus l'actualitat te topetes en això. Si
de CESPIVA estan eixint una fornà de jugaors a montó bons, però si tu no avances pa donar-los eixida a eixos
xavals no n'hi ha, no se veu un futur molt altentaor, diria jo.

La política d'aparador o de fotografia (o emprant la metàfora de Nacho: folkore) ha estat la
predominant, la qual cosa s'ha convertit en un tòpic:
JL 17: (...) Es gasten els diners pa fer propaganda.

La política de conservació de la pilota de la conselleria sovint es basa en la construcció
d'instal·lacions. La relació de contigüitat amb la política d'aparador és òbvia. Jan ens conta
l'anècdota d'un poble com Murla on la tradició està ben viva:
J 16: ... Això és un dels defectes de la democràcia- Riu- que als polítics (...) volen fer-se la foto i au i después ja
això (Sí) I ahi està el problema... Jo feien el trinquet ací a Murla, el varen fer i lo que em preocupava..., que feren
el trinquet i que después no l'usaren. Tu has vist a algú que estiga preocupat quan estan fent un trinquet i si
después no s'usa. No, no estan preocupats (...). Estan preocupats en pintar-lo, inagurar-lo (...) Pués havien de fer
algunes fórmules perquè estiguen preocupats...

Els arguments de comparació pel que fa partides pressupostàries amb altres esdeveniments propis
de la cultura hegemònica reix. L'abandonament i la deixadesa institucional són evidents en l'opinió
d'aquest aficionat sobre la conselleria:
Joan: És un entrebanc per..., per omissió, com si diguerem (...) perquè no fa, no, no, no s'ocupa del que se té que
ocupar eh que és el foment de la pilota i el subvencionar i el estar ahi al costat i no no... En la formula 1 lo que
s'han gastat en un any tindríem pa promocionar la pilota 20 anys... Però és qüestió de prioritats i de mentalitat
de de d'algun partit politic i de que té unes prioritats i que li interessa més la pilota o la fórmula 1?...La fórmula
1 és más guai y somos guapos y màs modernos y aboquen ahi a cabasaes els diners i a la pilota la tenen
totalment abandonà.

La poca transparència i la gestió de Val Net es barreja amb la gestió institucional. El desencontre
amb el poder continua sent palès. L'autogestió premoderna d'abans i la dependència institucional
actual es veuen reflectides en la declaració del trinqueter de Pelayo:
AT 13: Jo des del meu punt de vista, jo crec que han donat molts diners però no s'han vist on estan. Eixa és la
meua opinió particular. (Però els ajuntament o la conselleria?) Tots, tots, to, organismes públics. No he vist ni un
contracte ni res, però diuen 400.000 de la Diputació..., 500.000 de Bancaixa, eh 3000€ o 4000 d'un ajuntament
pa fer una partida. Tots eixos diners ho ho senc, però ni els ha vist, ni sé on estan. (Però eixos diners quan tu
entrares a ser trinqueter- No estaven- Tot això de diners públics, diríem. - No n'hi havia ni u- Zero- Zero- I açò
funcionava no?) Clar que funcionava (I era rentable no?) Sí, sí clar. (I ara que estan ficant eixos diners se trobem
en què no acaba de d'arrancar no?) Pués eh, eh, sí és una cosa rara però aixina és.

Abans que les institucions públiques valencianes entraren a formar part de la gestió de la pràctica,
aquesta es mantenia dins de la cultura subalterna de la pagesia valenciana. A hores d'ara continua
sumida en aquest inframón, però amb una dependència de l'administració, és a dir, no s'ha avançat
en la visibilització de la pràctica i molt menys en la normalització.
La gestió econòmica del fenomen tant per banda de les institucions com de l'empresa Val Net no
sembla que vaja cap a l'autogestió. Els arguments de confrontació i incompatibilitat amb el poder
polític denoten un desencontre flagrant. La política valenciana ha invertit molts recursos sense
preocupar-se pel fenomen, simplement, ha donat diners sense fer un diagnòstic, sense cap projecte
de futur. D'aquesta manera la pràctica s'ha convertit en més endogàmica i més residual. Els
exemples que posen els trinqueters de Massamagrell i Pelayo sobre les entrades regalades per
omplir els trinquets palesen la fal·làcia que les institucions valencianes han configurat al voltant de
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la pilota. Els arguments de contigüitat amb el folklore, al que abans al·ludia Nacho, són palesos:
Manolo: En Moncà si no regalaren el 50% de les entraes no omplirien ni l'escala. (Ah que són regalaes?)
Home..., pa que s'ompliga. Es política..., quan entra la política ho fa tot un d'això. El trinquet de Sagunto...,
s'omplia quan escomença la Caixa Sagunt que feien l'individual Bancaixa, regalaven 300 o 400 entraes tots els
dies. Als clients de la Caixa. Tu eres client i tenies els diners ahi i anaves ahi i tenies afició. S'omplia perquè n'hi
haven 3 o 400 donaes i ahi en cabien 700 o 800 que és el més gran que n'hi hava i s'omplia.
AT 13: ... En Moncà, pués si n'hi han...1500 aforo pués pagaran 200... Això és la realitat.

En conclusió la desconnexió entre els trinqueters i el poder polític és evident:
AT 13: ... Però ja te dic jo els polítics que se queden en els despatxos i que mos dixen als demés treballar que,
que ja està bé hòstia que ja està bé.

Tothom està d'acord amb el malbaratament de recursos per banda de les institucions públiques
valencianes. La ciutat de la pilota de Moncada és l'emblema modernitzador que fa miques el camp
simbòlic, referencial, identitari i històric dels agents que conformen aquest hàbitat de signicat. La
metàfora d'un ex president de la Federació de pilota il·lustra molt bé quina era la situació abans de
fer la ciutat de la pilota a Moncada:
AT 13: ... És que, anem a vore, qui té que anar a Moncà? (...) Si vas allí i no pots ni raonar perquè no pots una
cafeteria, cojones, és que... (Ademés està enmig de...) De la nada (Perquè tot està en obres, bueno, que això això
ho acabaran o...?) No, impossible, pués no n'hi han coses que fer antes que acabar. (...) Mira jo tinc ací una
fotografia el comité de la ciutat de la pilota. Mos reuníem tots pa parlar de la Ciutat de la Pilota. (Ah vos reuníeu
tamé vosatros?) ...Tots, tots, som tots els que estem ahi. I este senyor Tarancón que era un tio que va fer moltes
coses bones per la pilota (...) Mosatros li diem, Don Pedro Paredes que era el president de la Federació, la frase
que jo la tinc guardà perquè ademés el vull en locura, diu: "senyor Tarancón antes de hacer la biblioteca
tengamos libros" (...).

El malbaratament de recursos econòmics reix en les informants, com és el cas de José Luís de
Gorga:
JL 17: ... que facen una ciutat de la pilota en Moncà i es gasten allí la pasta que fa falta pa fer un trinquet en,
en, 25 pobles. N'hagueren fet 25 trinquets (..). A mi no em quadra (...). O sea, que crec que si s'haguera fet en un
poquet de cap, s'haguera avançat prou. Hagueres fet mini trinquets en els poblets...

Si continuem amb la metàfora sobre el trinquet de Montcada el que hi ha ara és una gran
biblioteca en runes sense llibres, cosa que és anàloga amb la situació de molts trinquets de recent
construcció. El desencontre amb el poder i la manca de sensibilització pel fenomen és molt gran.
Joan, l'aficionat de Pelayo ho posa de manifest:
Joan: .., el fet que hi hagen trinquets sense utilitzar és que clar, evidentment, hi ha hagut un retrocés, en lo que
és la pilota, una decadència.

La gestió institucional té arguments de contigüitat amb el malbaratament de recursos econòmics,
tal i com esmenta el trinqueter de Pelayo:
AT 13: ... jo considere que la pilota des de que està la política ha sigut pitjor. Jo crec que sí. Els polítics..., en
casa. És que cada vegà que els polítics entren en un puesto la caguen..., en Dénia se gasten 100 millons i pico de
pessetes en fer un, un trinquet preciós (...) però después no tens un jornal de l'ajuntament donar-li a un tio 800€
pa que mantinga el trinquet, per exemple.

La relació de contigüitat entre la gestió institucional de la pràctica en la televisió i el
conformisme dels agents és palesa com remarca Nacho, el jugador d'Almenara:
Nacho: ... En la televisió se feia lo que se feia, que estaven tirant partides dels anys 80 i del 90, però per lo
menos, encà n'hi havia gent que deia: Ah per lo menos tenim pilota", que jo tampoc ho veig aixina, per lo menos,
per lo menos, el per lo menos, per lo menos mira com acaba tot e el per lo menos. Al final ni pilota res i el
present està fotut (...) ..., conformistes i estan d'acord en el règim que tenim. Vulgues que no la política sempre
està pel mig.
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En l'àmbit educatiu, hi ha decret llei pel qual cada centre educatiu ha de tenir instal·lacions per a
jugar a pilota a més que es contempla com a contingut dins del currículum escolar, però, com hem
vist al llarg dels resultats, el que diuen no es correspon amb el que fan. Vicen de Beniparrell ho
corrobora:
Vi 15: ..., n'hi hagué una temporà que sí que digueren tots els instituts nous tenen que tindre obligat un trinquet,
no sé qui se li ocurrix, o se li ocurriria, un mini trinquet. (...) Sí, estan, però n'hi han molts que estan morint-se
d'asco. Si tenen assignatura que ho fan, però ja poco màs i n'hi han alguns que no.

Les solucions a aquests problemes passen perquè aprenguen a jugar a pilota a aquells que l'han
d'ensenyar. El sentit comú no ha estat pres en consideració en la gestió educativa. Els arguments de
la conselleria, per tant, són incompatibles per definició tal i com esmenta Mònica de Massamagrell:
Mo 15: Sí, bueno tu vas a un institut, n'hi ha un mini trinquet..., en el meu institut n'hi ha una canxa de galotxa,
vale, la canxa de galotxa del meu institut (- Ademés són ridícules- Diu Vi) està abandonà. A part, un professor
que ha estudiat ací en València com va donar pilota si no n'hi ha una assignatura que es diga pilota. N'hi ha una
assignatura que són jocs populars i el contingut és: pilota valenciana, quatre coses i ja està...

L'experiència de Mònica de Massamagrell una recent ex alumna d'ESO, així com de la resta de
dones entrevistades en el grup de discussió, reflecteix un problema, que ja s'ha convertit en un tòpic,
en què s'invoca a valors no qüestionats i a l'absència de configuracions simbòliques en aquest camp
no sols en els professor d'Educació Física, sinó en general en tota la comunitat educativa. La manca
de consciència identitària i el tòpic del meninfotisme tornen a retronar com a parts configuradores
del problema si el que es vol es normalitzar la pilota:
Mo 15: Si, però, per exemple, els professors estan obligats a donar pilota en la programació d'E.F en 3er de la
ESO i en 4rt de la ESO estan obligats a donar pilota. Jo, o sea, jo quan anava a 3er de la ESO,4rt de la ESO la
classe de pilota la donava jo en el meu institut, per exemple, saps jo explicava als meus companys. "Mira, pués
jo m'arregle aixina les pilotes, quan se fa quinze, quan no." El professor sí se sabia pués coses, però molt
bàsiques..., els profes, ja tenien que començar per donar, ja en la carrera ficar l'assignatura de pilota valenciana ja
que ja obliguen als instituts a tindre el mini trinquet pa donar eixa assignatura. (...) Però no ho fan.
No 15: En el meu institut n'hi han un mini trinquet i l'utilitzen a guardar trastos (- Per exemple- Diu Mo) No, és
de veres, sí, sí. - RiallesNo 15: La llei està aprovà i tot això està molt bé, però és que, realment, después, no, no ho gastes.

Al capdavall, tocant l'ús d'aquestes instal·lacions en les institucions educatives ens trobem amb
una gestió dels recursos molt dolenta.
En consonància amb la gestió de la generalitat, de la televisió o de la diputació, la política de
conservació o de promoció per banda de molts ajuntaments ha estat inexistent. La comoditat torna a
reeixir com a argument explicatiu del problema. A la qual cosa cal afegir el fet de privatitzar la
gestió esportiva a través d'empreses en què, òbviament, la pilota no és un producte que forme part
de la seua oferta. Jan ens conta casos de pobles de la Marina Alta on hi havia una afició molt gran
que està desapareixent:
J 16: .., n'hi han que no ho fan (...) Tamé n'hi han que ho fan mal fet. Mal fet en el sentit de que..., pués pos...
Que fan intentos fallidos. (I eixos ajuntaments, o eixes persones responsables d'eixa àrea en l'ajuntament que no
estan fent això, que no estan promocionant la pilota per què te creus, per què creus que no la promocionen?) Per
comoditat (...) per comoditat perquè..., la pilota alli s'ha mort i revivir-la pués és costoset i acaben antes (No n'hi
ha una demanda tampoc no?) No. Damunt agarren, mateixa el Rafol, pués, pum, agarren aaaa, és que no sé,
empreses d'eixes que duen molts esports. Si l'empresa eixa no treballa en la pilota... Ja et dic a este rotgle no
entenc com n'hi han que no la tenen.

En la gestió del fenomen des de la Federació de Pilota emergeixen les tensions internes entre
modalitats i la discriminació. La precarietat o els pocs recursos econòmics dels que disposen, així
com la mala gestió, tenen una relació de contigüitat. En la modalitat més minoritària la situació es
veu així des de l'òptica d'un dels darrers veterans de la perxa:
219

DESAFIAMENT DE LA MODERNTAT. CAS DE LA PILOTA AL PAÍS VALENCIÀ
JL 17: ..., Tamé et dic queeee, com a juaor de perxa la perxa ha estat sempre discriminà, sempre molt discriminà
(o siga, dins de la pilota sou els últims) els últims. En part per culpa de les llargues. Va haver un comitè de
llargues que se sentia amenaçà perquè la perxa puguera- Silenci- (...) Triunfar un poc més de lo que, quan la
perxa encara estava viva. (...) Vam voler entrar en la federació i ells van voler fer com un, com un, un grup
digam de joc a ratlles on entrava la perxa, la palma i les llargues, però a la perxa no li arribava res mai. No li
arribaven recursos... "No n'hi han sobres ací tots volen més. Tots necessiten més. Ara només falta que vinga un
atre a demanar." "Estem ahi barallant-mos per 4 duros pa pilotes i estem gastant-mos la mitat en un sopar.

Des del raspall també s'al·ludeix a una desigualtat entre les modalitats. Vicent el trinqueter
d'Oliva ens ho conta:
Vicent: ... Però és que el raspall sempre queda ahi amagat com la parenta pobra...

En el moviment internacional també s'al·ludeix la discriminació del raspall:
Moro: ... Sí, però el mundial, per què no n'hi ha cap de raspall? (...)- Silenci- perquè no n'hi ha cap. No ho
sabem...Vull dir.

Si aprofundim més en el problema trobem que la construcció també resulta ser un problema.
L'exemple és palès en la recent construcció del trinquet nou de Dénia:
J 16: ... Saps què feia l'aparellaor, trobe que era el que va fer això. Estaven fent una barana a l'escala (...) Diu, no,
no és que a partir de tal altura..., és obligat a fer-la (...) A Òrba varen fer un tamborí aixina (...) Aixina, ja estava
fet. Trobe que la part del dau ja estava fet (...). A un atre poble quan varen vore la ratlleta del dau varen fer un
casupet (hòstia) un casupet, ehhhh, allí. Diu això és que és una caseta que va ací, saps, però si ho veus prompte
(Però se suposa que un arquitecte encara que no sàpia hauria de vore) Nar a vore'n un! (...)...Nar a vore'un un. És
fàcil no (... Ric.) Ahi te'n vas a vore'n un i ja et va fas una idea.

Des de la Federació tenim la declaració del seu primer president. El desacord amb el col·legi
d'arquitectes sembla que també és evident:
Víctor Iñúrria: ... En l'opinió de tots vaig fer els reglaments i una de les coses que n'hi havia era l'homologació
de les canxes i se va dir molt clarament, els trinquets i frontons que ja existeixen no pots tirar-los a terra, se
mantindran, però quan facen uno nou que miren l'homologació, Jo te puc dir que al meu estudi han vingut
arquitectes que estan fent i han fet trinquets i quan els hem dit lo que tenien que fer han dit adéu ... Uno el
d'Oliva, un atre el d'Alzira, un atre el de la Universitat, puc seguir, vale, ja no puc dir més...

En referència a les instal·lacions educatives el desficaci institucional sembla no tenir límits. A
través de xerrades i la premsa sabem que molts minitrinquets i instal·lacions de pilota construïts en
les institucions educatives públiques a partir del decret llei de Tarancón estan mal construïdes (porta
en el dau, escales mal anivellades, etc.). La intervenció del poder institucional, per tant, està abocant
encara més a la pràctica a la marginalitat i la precarietat. La situació no deixa de ser patètica quan al
malbaratament de recursos econòmics.
Ricard: ..., la majoria estan mal construïts. Han fet un desperdici de millons i millons i continuen fent-se
trinquets mal construïts i desaprofitats, però està ahi.

Un altre assumpte que normalment s'obvia és el lloc on es construeixen, normalment en
poliesportius allunyats dels cascs cèntrics del poble. Un cop més no es té en compte l'hàbitus de la
pràctica i el seu capital simbòlic. El trinqueter de Vila-Real i figures consagrades com Genovés II
ho manifesten:
Mez 14: ..., sí que és de veres que si pareix que el traguen fora del poble pareix coste més d'arrancar.
Genovés II: ... Juar a galotxa al carrer, igual que juar de blanc que me pareix més bonico, feia que juara més el
poble, el fet de traure-ho fora fa que la gent no va, no va, no va i va perdent-se...

En conclusió, Ricard, coordinador de la web pilotaveu i professional del raspall ens fa un resum
de la percepció crítica que hi ha sobre la gestió del fenomen en l'àmbit institucional. S'invoca a la
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identitat, a la minorització intencionada i es fa una analogia amb la política lingüística (altre tema
recorrent entre els informants més crítics):
Ricard: ... Pense que la pilota pals valencians, igual que la llengua és una cosa que tenim, és una senya d'identitat
com molt bé diuen els polítics però..., ahi està. No s'encarreguen de promocionar-la, no s'encarreguen de
difondre-la, sí, però molt poc... I no és un esport minoritari o una llengua minoritària sinó que és un esport
minoritzat i una llengua minoritzada..., poc a poc, ha de canviar i s'ha de potenciar per a què coneguen tots els
valencians... No s'ha promocionat, no n'hi han mitjans de comunicació...

2) Un cop s'ha analitzat la gestió institucional del fenomen des de la formació educativa i
esportiva per banda tant dels municipis com de la conselleria passem a la gestió empresarial en la
seua vessant professional. Recapitulant trobem que des del naixement de Val Net en el 2005, com
hem comprovat, molts dels diners públics que es posaven en pilota han anat a parar a les seues
mans. En la gestió de Val Net, però, tornen a eixir els problemes endèmics que ja vam veure en la
categoria 3.2.1. Hàbitus, concretament en la 3.2.1.5. valors instrumentals o extrínsecs (p. 161).
Llavors, el conflicte d'interessos economicistes, la corrupció i el frau, és a dir, el que configura els
valors instrumentals que abans estructuraven la relació entre trinqueters i jugadors, ara hi són però
amb un tercer protagonista que és Val Net, el qual ostenta una posició de poder hegemònica dins
d'aquesta jerarquia. Nacho un pilotaire que va a jornal sense nòmina i el trinqueter de Pelayo ho
veuen així:
Nacho: ..., no pot ser que la cantitat important de diners se quede per el camí i al jugaor li arribe una misèria...
AT 13: Jo..., lo que passa és que si tu crees una empresa i eixa empresa val lo que no fa falta, pués n'hi han molts
diners que no... en la pilota. Se queda en un despatx pa pagar jornals i entonces estem a lo mateix de sempre.
Sobren intermediaris. (...) Eixa és la meua opinió.

En consonància amb aquests arguments Manolo Soro, el trinqueter de Massamagrell, confrontà
la gestió d'abans del trinqueter amb la gestió actual de l'empresa Val Net. L'argument s'acompanya
d'altres com la poca transparència i sous innecessaris:
Manolo: L'empresa eeeeés important. Hui per hui és lo que n'hi ha. Jo a mi no m'agrà. (...) ..., perquè no se porta
correctament. (Però què vol dir que no se porta correctament?) Pués que ahi en l'empresa hi han 10, 12 o 15 que
cobren més que els jugaors i -riu- participen dels diners de la Generalitat... És una empresa privà. (...) i ella
reparteix com pot. Fica uns sueldos que està pagant-los més que cobrarien hui els jugaors en el trinquet..., i estan
cobrant ells ahi uns sueldos que se'ls ells... ( I eixos diners d'on els agarra?) De la Generalitat, de la Diputació,
perquè esponsors n'hi han pocs. (Entonces jo fique els diners però no sé com els han gestionat?) No. (En canvi,
abans de l'empresa jo te'ls donava a tu) Exacte i sabies que jo els ficava en el trinquet pa premi dels jugaors i
entonces jo te promocionava a tu...

El fet que l'empresa Val Net tinga un monopoli és vist com un problema. José Luís de Gorga,
coneixedor de jugadors que hi ha a l'empresa i Arturo Tuzon el trinqueter de Pelayo estan en
complet desacord amb la gestió de Val Net:
JL 17: Perquè a mi l'empresa té la part positiva dels juaors que tenen digam una faena més assegurà, tenen un
segur, tenen..., si no poden juar per una lesió, per lo que siga continuen cobrant. Això, evidentment, és positiu.
(...), però tamé és de veres queee una empresa soles és un monopolio, fa lo que li dóna la gana i manen ells de
tot. O siga la pilota està en les seues mans. (Perquè totes les subvencions, a lo millor, les estan donant a ells i ells
ho gestiones això?) Ells fan lo que volen." " Tu vols pilota, tu vols potenciar la pilota. No poden haver 3 figures.
Tenen que haver 400 juaors! I partides sense parar en tots els puestos| (Ja, però , això no..., n'hi ha) No n'hi ha si
no deixes tampoc, perquè tu tots els recursos que tens els vols pals únics dels que pots traure diners d'ells...
Xavals aixina com Pablo que saps que són el futur de la pilota (...) però no els donen ni pa pipes i els tenen ahi
enganxats perquè saben com són ells els amos que estan ells soles..., aixina està tot manipulat és tot..., un
paripe..., soles es dedica a guanyar diners i ja està, no mira per la pilota.
AT 13: ..., si tot eixos diners que han entrat. M'imagine que com qualsevol empresa tu faràs un pressupost (...) No
n'hi han diners, ojo i mosatros els trinquets, que jo ho sé, que tots paguen. Quan s'acaba la partida a- Colps- on
estan els diners. No me quadra. Jo no vaig a investigar perquè no tinc ganes. Però, n'hi han coses que no me
quadren. No pot ser que un juaor estiga dos mesos sense cobrar i se li deguen els premis de fa dos anys. On estan
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eixos diners? Estem parlant de què han entrat, en els últims anys, casi 4 millons d'€, hòstia, és que no estàs
parlant de qualsevol cosa. (...) Ni que cobren 2 millons. (...) Estan cobrant, a lo millor, el que més cobra, a lo
millor són 2.500. (...) és que és un problema.

Com declara Guillem Sanchis514 la inviabilitat econòmica de Val Net es palesa des dels seus inicis
en què dels 30 jugadors en nòmina en 2005 ja va prescindir de les promeses posant-los en "l'antic
règim", és a dir, cobrar per partida jugada. Després al 2012 premià amb un any de contracte als
jugadors que millor rendiment donaven. Des del 2012 amb el Pla Director ha democratitzat el
funcionament de l'escola i corda col·laborant en la creació d'un comitè on participen trinqueters,
pilotaires i federatius que decideixen la confecció dels equips i el calendari de les competicions més
importants. D'altra banda, els trinqueters paguen un preu segons el jugador que contracten ("... esta
partida val tant..."). Si abans es repartien els beneficis de la taquilla entre trinqueter i empresa i
l'empresa dictaminava qui jugava en el trinquet, ara (2013) les partides tenen un preu tancat en
funció dels jugadors i els trinqueters, llavors, trien pagar més o menys depenent del nivell (A, B o
C). Des de Val Net diuen que els preus estan ajustats al màxim. El trinqueter ha recuperat cert poder
les tensions amb Val Net s'han suavitzat des dels primers anys.
El que diu el periodista Guillem Sanchis ho hem contrastat amb la declaració del trinqueter de
Vila Real:
Mez 14: ... a lo millor, la partida val 450 € en gastos de feridors iii pilotes, o 500€ i, a lo millor, traus 300€ o 400
en total entre marxes i taquilles i si la partida te val 500 i traus 400 tens que traure 100 del bolsillo pa pagar a Val
Net (...O siga que Val Net no funciona en base a, la gent que entra o que ix) A un percentatge, no, no, no, no. Ahi
cada juaor té un preu i (això és fixe)... Sí... Ahhh, claro, sí, sí és el riesgo que tens que si venen 400 persones, a lo
millor, guanyes a muntó diners però si te venen 10 persones saps que perds diners.

En conclusió, després de deu anys de gestió de Val Net, Fredi, fundador i gestor de l'única
empresa de pilota valenciana, que va nàixer amb la intenció de revolucionar la pilota professional,
diu que la pràctica com a producte empresarial ha estat un fracàs:
Fredi: El tema econòmic..., la mancança de grans patrocionaors, els bancs no tenim bancs valencians..., han
desaparegut, els ajuntaments estan com estan, la Generalitat, el tema és molt complicat, no sé, a la llarga, com se
va a resoldre. El tema de la comunicació que no isca en la televisió, pareix que no existeix i..., la pilota s'ha
ressentit a muntó... La crisi tamé està fent..., no va gent al trinquet, no paguen la seua entrada i això redunda en
l'entrada econòmica de cada trinquet." "..Qualsevol empresariet en no-res..., podia fitxar els jugadors de
pilota... No n'hi ha ninguna empresa més perquè és una ruïna. És un ruïna i els que estem ahi estem juant-mos la
cara i creu...

Tot i això, no sempre és així quan el conflicte entre els trinqueters i l'empresa Val Net, com hem
vist, està enquistat des de la fundació de l'empresa. Els pocs ingressos que genera la pràctica
professional fa que la precarietat laboral (la qual sabem que ha configurat aquesta cultura
subalterna), tant del trinqueter com del jugador, s'apregone encara més:
Nacho: ... En veritat tots depenen uns d'atres... Perquè si tu vols tindre a bons jugadors tens que tindre a
l'empresa de cara... Al final arriben a acuerdos de: "pues si t'envie a este la meitat de l'entrà pa mi o el % de lo
que te quede de postures pa l'empresa"... Sí pa anar rodant i anar vivint bé. Però clar jo te dic de casos de
trinqueter que no és lo únic que fan. (Tenen atres faenes?) Clar, igual que la majoria de jugaors.

Segons Paco Cerdà i Puri Mascarell 515 Val Net ha presentat pèrdues anuals des del seu naixement.
No ha estat gens rentable (més bé una ruïna en paraules de Rovell i del mateix Fredi -com han
declarat en les entrevistes-). Segons Sanchis,516 així com Fredi, pel que ha valgut és perquè el
jugador (no tots) tinga una estabilitat, seguretat social, poques partides a la setmana (2-3) metge,
fisioterapeuta, i així puga tenir una baixa laboral o atur. Si abans els ingressos dels pilotaires eren de
les propines de les travesses (com s'ha vist corroborat al llarg de la investigació, a partir de les
514 Sanchis, 2013, p. 197.
515 Cerdà, et al, 2009.
516 Iñúrrria, 2013, p. 198.
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declaracions de jugadors veterans om Dani i ja retirats com Antoniet o Fredi) ara són de Val Net que
també paga per objectius (Com hem contrastat també a través de Dani). Si abans també rebien
ingressos per publicitat en els pantalons (12.000-18000€ per temporada) ara el pagament és,
simplement, tenir la roba de bades.
Cal destacar que durant el nostre treball de camp l'empresa es declarà en fallida perquè no podia
pagar als jugadors, ja que no rebia els diners de la Generalitat. Llavors, José Luís Lopez, el mecenes
de la pilota, posa un aval de 300.000 € (en el 2014). L'empresa és completament inviable. Tot i aixi,
se signà un acord amb la Federació perquè supervisara tota la pilota professional i Val Net continua
gestionant l'agenda de les figures de l'escala i corda i el raspall (que ja els gestionava des del 2013),
segons la Federació pels convenis que tenien amb els ajuntaments i patrocinadors. En juny del
2016, però, Val Net deixa de gestionar la pilota professional, segons anuncià el mecenes J. L López,
per donar pas a una fundació que es crearà sota un paraigües d'una nova llei valenciana de
fundacions.517 Jan de Murla ens explica la situació en què es troba la pilota professional:
J 16: ..., lo del comitè de José Luís és això, que tots els diners passen pel comitè i aixina els juaors no podran
pensar que, que Bancaixa donava mig milló, Fredi es quedava en tant..., han fet un comitè (...)... José Luís és el
president (...) i tots els diners passaran pel comitè (que abans no passava?) No No, abans de Bancaixa passaven a
Fredi, que manejava Frediesport i els juaors dien que Fredi es quedava molt i no arribava.

Des del món del raspall aliè a Val Net, (que només té, millor dit, tenia a jugadors en nòmina
d'escala i corda) és obvi que l'empresa ha estat un fracàs:
Moro: ... Com pot ser, per exemple, partida en Murla diumenge de matí (d'escala i corda?) d'escala i corda. El
Soro i Fèlix. Genovés i Dani. (Sí els millors no?) Sí (els figures) n'hi hasquen 40. Diumenge per la vesprà
Bellreguard 250. (Tripliqueu o quatripliqueu...) Explica'm. (Ja) Explica'm. (Ja, ja, ja). No té sentit algo passa ahi
no? (...) Algo hauran fet.... (...) Sí i estan asustats..., de vore que..., en Massamagrell en van 50 i (...) después
venen ací i n'hi han casi tres-cents. Els mateixos d'ahi dins, els mateixos d'ells diuen que no ho veuen clar,
pués...

La poca estabilitat dels esponsors és una constant des que les empreses privades han invertit en la
pràctica professional. La mala gestió i la manca de transparència tornen a ressorgir de la mà del
trinqueter de Pelayo:
AT 13: ..., perquè ací han hagut esponsors importants eh. Ací ha entrat la Ford, ací ha entrat l'OCASO (...) Ací ha
entrat l'empresa d'Astore d'esto. (...) Però tamé jo sempre li ha criticat a Frediesport, que era..., el que podia
vendre la pilota, la venut molt barata. (..). Per què? Perquè ell té amics, però jo tamé tinc amics per atra banda
que me diuen que el xollo de, de, de Bancaixa. o de Caja Ros de València era un xollo en la pilota perquè
pagaven la dècima part de lo que valia. (...) Después la televisió no ha pagat mai un duro per entrar en el trinquet.
Tota l'obra teníem que fer-la mosatros... El hueco, no se qué, tot ho teníem que fer, o sea, la televisió no ha pagat
mai res.

Pel que fa l'esponsorització han hagut entitats que han deixat de col·laborar perquè no es
complien els objectius que ells volien en relació amb la promoció dels joves. Altra vegada hi ha un
desencontre entre el que diuen i el que fan:
Nacho: ... Caixa Popular ho ficava desinteressadament, perquè ahi publicitat que te pugues fer és poca, però ja
s'havia molta. Caixa Popular si estàs en el món de la pilota tots sabem lo que és. És una entitat bancària tinc
entès que mira molt per les coses de la terra. Ho defensa prou. (Com puga ser la pilota). Molt bé... Però si tu veus
que en els teus diners no s'esta fent lo que t'estant dient. Pués ja fa, crec, dos anys que no se fa el Caixa Popular.

Sobre l'empresa Edicom que patrocina la galotxa aficionada (masculina només), el fet de
demanar que obra també el ventall a l'altre gènere provoca que emergisquen els arguments
d'incompatibilitat basats en la precarietat i en la marginalitat en què està submisa la pràctica
subalterna:
Vi 15: (Els hómens li diuen que calle)..., perquè no, no l'atosigue a l'home volent dir.. . És que si tots anàrem a
demanar-li l'home tindria que donar a tots. Dic, bueno, els demés que s'apanyen, jo li dic que mosatros tamé
517 Diari Levante, 12 juny 2016, p. 64.
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juem que mos pot patrocinar...

Esponsors privats actuals que estiguen posant diners en la pilota hi ha: Pollos Planes, Savipecho,
el Corte inglés i Edicom.518 Les raons pel qual ho fan, com s'ha comprovat a través de les
declaracions dels entrevistats, és per motius simbòlics que no per motius de màrqueting
empresarial.
L'esponsorització que hi ha en l'actualitat s'assimila com un mecenatge que dota de prestigi
personal. Estem parlant, per tant, d'una esponsorització sense ànim de lucre, és a dir, absent
d'interessos economicistes a través del marketing, la qual cosa podríem associar-la amb els valors
humanístics que hem analitzat en la categoria 3.2.1.4. (p. 156).
Dani: ... Savipecho, o Elmusa, o Vidal això és gent molt apasio..., aficionats. Empresaris que els va bé la cosa i si
se gasten ahi 5000, 6000 0 10000 o 20000€ a l'any, podem però no estem parlant de cantitats millonàries com pa
saps. I ho fan per afinitat a la pilota. No perquè això la seua empresa puga augmentar les ventes , saps (com en
els F1) No, ni de conya.
Paco: ... El corte Inglés patrocina des de fa 30 anys el campeonat de galotxa. Jo pense que és una qüestió
d'imatge pa el Corte Inglés, més que de que li faça anar clients allí, però està molt bé que el Corte Inglés, jo
pense que en bon criteri, apoya un esport valencià perquè El Corte Inglés és una empresa que no és valenciana
que ve de fora..., El Corte Inglés des del primer moment patrocina açò i sempre diu que: "està al lado de las
tradiciones valencianas..." Com una qüestió d'imatge de dir que ell està ahi, no perquè li duga clients. Li du
imatge.

3) El mecenatge ha creat una estructura vertical i una dependència tant en la competició
internacional com en altres àmbits (com ja hem vist). A més a més, resulta curiós que siga el mateix
mecenes sempre: José Luís López. Jan ens conta la seua experiència com a jugador de la selecció
valenciana de pilota. Les normes del joc les canvia el mecenes quan sorgeix alguna problema entre
els equips que volen treure profit:
J 16: Aixina en eixe aire no juem. Diu que el carrer té que ser cinc metros més llarg. Bueno va, fem-lo 5 metros
més llarg. Sobre la marxa. Tu imagina-t'ho quin campeonat és? (Però això ho varen proposar els belgues?) Ho
varen proposar no. Varen dir que aixina o no juaven. Fen 5 metros més. (Ric). Mos veuen traure o, o no tenien
prou, diu no tampoc si la tireu fora una no és prou, l'heu de tirar dos seguides per a fer-la quinze . (Però ahi no
n'hi havia uns arbitres. o un comitè) José Luís. Ja t'ha dit que, per això jo et dia és molt il·lustratiu això. Tots
discutint i ell diu no ho farem aixina... Pués entonces aixina no voleu juar va pués apanyem-ho de l'atra manera.
Ho entens lo que vull dir. I com ell te tant de poder perquè sense ell no es faria. Claro, va molt sobre la marxa (...
i m'estàs parlant de que ja duen anys fent això, que..., no duen- I eixa és la marxa, eixa és la marxa- I la marxa, a
hores d'ara, continua igual?) Molt paregut (Van allà i...) Al 2010 encà vaig anar jo iiii, paregut,(...) sí. (I què
comenten els teus companys, els juaors i tot això?) Pués es queixen.

El mateix mecenes convida tots els anys un viatge amb jugadors i exjugadors (entre els quals hi
han alguns informants com Dani que és qui ens ho conta:
Dani: ..., fem un viatge de juaors de pilota una volta a l'any en un home que, no sé si tu el coneixeràs, li diuen
José Luís López, el de Atalaya (...). Este home, pués, té el gust de vindre en mosatros i tots els anys viatgem en
ell, pués, on més he anat ha sigut en ell, pués a Estat Units o República Dominicana, o Grècia o per el centre
d'Europa, o. Tailàndia, vam anar un any (però perquè viatgeu amb ell?) Ehhh, a vore este home és un home que
està molt vinculat al món de la pilota tota la vida. Ell té molts, molts, molts, diners je i ell se gasta molts diners
en vitatges en amics een en el poble del Genovés, que ell està molt vinculat allí, pués ell començà fent viatges.
Ell ha fet tota la vida viatges en els seus amics d'allí del poble i van de viatge pues on siga, inclús a les dones
d'estos amics d'ells pués els paga un creuer...(però el viatge vos el paga ell?) Sí, sí, sí, sí. I entonces des de fa un
viatge, no en tots, anem set o huit jugaors i ell té el gust de vindre en mosatros i ja s'ha fet ahi un vincul en ell,
fort i tal i ho paga ell perfectament, vull dir (...).

En conclusió, aquest mecenes a hores d'ara, sufraga tota la pilota professional valenciana, la
pilota internacional,519 a més que ha comprat el trinquet de Pelayo520. Fins i tot també sufraga part
518 Documental radiofònic el mural 19 de l'Escola Valenciana. "El mural de la pilota valenciana". 4/02/2016.
519 En relació al món internacional de les llargues. (Veure capítol 1.1.3.3. "Modalitats de joc", p. 40, concretament la
taula de modalitats internacionals, taula 6, p. 44.
520 Durant el període del nostre treball de camp el trinquet de Pelayo es posa en venda, ja que estava llogat al
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del campionat faller de pilota al cap i casal i molts trofeus dins del món de la pilota.

Detall de diversos esponsors com Vidal, Miragolf o Bacaixa. Tots desapareguts en l'actualitat

3.2.5.2. Propostes

1) Sinergia cultural (d'encontre amb el poder)
2) Discriminació positiva

Després d'haver analitzat l'actualitat en aquesta relació de poder entre els agents que intervenen
en la gestió d'aquest fenomen també s'han donat propostes i suggeriments per canviar aquesta
relació i així fer que la pràctica es normalitze:
1) En primer lloc, segons alguns dels informants, cal una sinergia cultural amb el poder. Si abans
el que hi ha hagut és una absència, un desacord, o una política errònia, ara el que cal és una
cooperació:
Nacho: s'ha fet molta política en contra -silenci- en contra tampoc però no per a afavorir les coses d'ací. S'ha
mirat sempre més cap a Espanya...No s'ha fomentat. S'ha vollgut deixar com a tradició, com a folklore. S'haguera
pogut pelear un punt més, però clar tenint lo que tenim ací ja fa 20 anys o més. Els que mos governen no és a fer
atra cosa. Jo crec que, a lo millor, si entrara, perquè el sistema és el que és això està clar, no se pode canviar les
coses. Si entrara un partit polític més de tall nacionalista, jo crec que estes coses sí que sé... Avançarien jo crec o
vull creue, però sí que veig que cada vegà n'hi ha més gent que vol canviar-ho. (Però que vol canviar el què: la
pilota?) Ehmmm, la pilota en este sentit, jo per lo que els meus companys en el vestuari i tal idees n'hi han i han
hagut, però clar sí des d'on se solta la pasta noooo, que són els polítics no se fiquen diners i se fomenta com toca
i se deixe de fer com de cara a la galeria soles sí que se pot fer.

Pel que fa a l'àmbit professional cal un canvi necessari perquè no desaparega:
Joan: .., sinó reaccionen i no canvien la política desapareixerà sí, sí.

Una bona gestió dels recursos en contraposició a la política d'aparador, així com la necessitat de
trinqueter des de feia molts anys i l'actual trinqueter volia deixar de gestionar. Llavors, sota el perill que el trinquet
poguera cessar la seua activitat per sempre algunes plataformes feren ressò del problema, llavors José Luís sota el
compromís de les institucions valencianes fins que pogueren adquirir-lo el comprà per una suma de 664.000€, més la
llicència (112..500€) i la restauració (150.000€). Actualment, per tant, és el propietari de Pelayo. Per tal de gestionar-lo
confia en els exjugadors eixits del trinquet a més de en els gestors de Val Net.
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tornar a invertir diners es veu com una política necessària:
JL 17: Lo principal gestionar els recursos, lo principal i després, pués, fomentar la pilota. Quan volen fomentar
algo en seguida ho fan, lo que siga no els costa res. Jo crec que per l'experiència que tinc jo en Alcoi, per
exemple, van voler fomentar la pilota quan els interessava. Quan venien les eleccions i volien escaparate (...)
Quan va passar: donde dije digo digo Diego. Es va dir que farien un trinquet ni, jo ja ho sabia que no tenien que
fer-lo, però va ser, pa alguns va ser una decepció molt gran, és que ja ni parlar d'això.
Nacho: ... Home si deixem als polítics que tenim 20 o 25 anys més ho fan desaperixer i queda tipo les
provessons m'entens, però jo espere que n'hi hasca un canvi... De polítics i..., del conscient comú de l'aficionat
i... És que no se podem enganyar tot és política... I si se destinen partides ecnòmiques importants a eixe deport se
pot fer a muntó... Ara si és diners zero o algo soles per justificari per rentar-te la cara i quedar bé davant del teu
poble pués se queda en lo que tenim ara.., en algo aixina: "ui una partida."

Pel que fa a a la utilització dels trinquets en desús les propostes passen perquè s'empren. Això sí,
la solució com crear una demanda d'aqueixa instal·lació no hi és.
J 16: ... El trinquet la utilitat més gran que té en casi tots los puestos que no juen professionals, que són la
majoria, és l'escola de pilota (ja, però és que n'hi han trinquets) Això havia de ser obligat trinquet que n'hi ha, té
que haver una escola de pilota. Feu-ho com siga...

Una proposta és la substitució de l'empresa per l'actual Federació:
Manolo: ..., que en compte d'haver empresa tots eixos diners anaren a la federació i sobre la federació se
distribuïra...(És a dir, que tu preferiries la situació anterior a l'empresa) Sí, perquè entonces se llevaríem ahi 10 o
12 o 15 jornals forts que desapareixen eixos diners del trinquet. Entonces la federació que té els seus empleats,
que els té igual: el tesorero..., el president, el vicepresident i per ahi se podia organitzar tot i eixos diners
enfocar-los més enfocats a lo que és la pilota i que no se pergueren tant.

L'endogamia en aquest micromón no ha deixat que altres empreses, externes als agents
empresarials de la gestió professional, pogueren entrar. Els prejudicis interns, i l'inframón
ressorgeixen des dins de la comunitat. Ultra això, la inclusió de la dona es veu com a necessària. El
trinqueter de Pelayo ens narra intents frustrats amb una empresa de publicitat.
AT 13: ...I después lo que dic jo que és que no ham trobat algo de, de, jo sempre dia lo mateix, conyo, creem una
moda en la pilota. Algo que els jugaors el porten. un logotipo, algo que, un màrqueting algo (...), jo quan vaig
entrar Val Net, i ho tinc apuntat ahi, li vaig dir jo vos presentaré a una agència de publicitat en València que
funciona de maravilla. (..) Aparteu algo de lo que vos dóna Bancaixa i donar-li-ho a ell, un any i demaneu-li
resultats i sinó tanqueu. Perquè eixa empresa no està vinculà a la pilota. Està vinculà al món de la publicitat. (..)
que no tinga el vici ja del trinquet, que ho veja des de fora... Uno era amic meu. Jo no volia res més que, escolta.
Si sumava sumava tots. Vine veus el trinquet i estudies i lo primer que me va dir: dones.

Tornem al tòpic de la pilota professional associada a la corrupció. Inevitablement, els atributs
d'inframón i prejudicis de la categoria 3.2.1.2 Cultura subalterna són presents. La proposta per eixir
d'ací és que hi hagueren, com a mínim, dues empreses. Aquesta és la visió de José Luís de Gorga:
JL 17: ..., Sí, jo entre Fredi i el...,del Zurdo. Eixos dos (- Ric-) Eixos dos (...) No, no els trague (...) no me'ls
trague. Vamos que no em pareix bé...Ells l'únic que volen és guanyar diners. No tenen atra cosa en el cap. (Ja,
vale i què te sembla que n'hi haja una empresa en la pilota professional, o que estiga gestionant una empresa, o
que. Tu que opines?) Jo opine que si n'hi hagueren per lo menos dos empreses (...) Clar podria fer-se. Perquè a
mi l'empresa té la part positiva dels juaros que tenen digam una faena més assegurà, tenen un segur, tenen..., si
no poden juar per una lesió, per lo que siga continuen cobrant. Això, evidentment, és positiu. (Que això abans no,
no estava?) No estava, això em pareix molt positiu i cara als juaors pués me pareix una ventaja, però tamé és de
veres queee una empresa soles és un monopolio, fa lo que li dóna la gana i manen ells de tot. O siga la pilota està
en les seues mans. (...) Ells fan lo que volen.

L'evolució, sovint, suposa un trencament amb la tradició, com que el públic no puga estar dins de
joc:
J 16: ... I m'agrà que estiga dins. Lo que passa que comprenc que, que sí trobem, o troben els responsables que
convé fer de l'atra manera per al bé de que seguisca el deport que seguisca. Jo trobe que les coses tenen que
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evolucionar. (Però de l'atra manera seria que ja no se podria practicar pilota en un carrer.., per exemple no? O
com?) No o al carrer sí i al trinquet pués el públic darrere un cristal, que és una modalitat diferent. Tamé podien
fer-ho segons a quina modalitat, perquè (...) al carrer si són aficionats són aficionats, però, a lo millor, a un nivell
professional podria fer-se aixina. Jo no dic que vull que ho facen però que no ho trobaria mal...

Amb aquesta proposta, en què la gent roman fora del terreny de joc, les reticències amb els
aficionats també es veuen. Segons Dani, el mitger de Benavites, en el cas hipotètic que es provara la
forma de jugar seria molt diferent:
Dani: ... A la gent li costaria, jo crec, acceptar-ho perquè clar és que la gent també participa un poc del joc... Jo
no he vist una partida sense gent sentada a l'e scala del resto. Jo no ho vist mai. Canviaria també
completament el joc te tinc que dir.

La inclusió de l'altre gènere en partides professionals de la mà dels trinqueters:
Vi 15: ... Ells encà noooo. El cas és que guanyarien diners. No són listos, no són listos...

Es fan analogies amb esdeveniments tan mediàtics i globals com a la superbowl:
Vi 15: ... que vagen fent partides de dones, que ho vinculen, a..., tipo familiar que puguen anar xiquets, familes a
vore-ho, que venguen, que no s'aposten diners, que venguen beguda..., menjar, que ho facen més bonic.

També, segons Dani, se suggereixen transformacions participatives i democràtiques com en la
NBA, pel que fa als jugadors que han de confeccionar els campionats professionals:
Dani: Pués jo sí que hi han coses que pense que que que l'aficionat podia participar més. Jo pense que sí.
Inclús... A l'hora de confeccionar un trofeu eh no sé se m'acaba d'ocurrir. Als aficionats que van... Trieu 8
jugaors per a este trofeu, (Què ho triaren ells?) que ho triaren. A vore l'opinió tamé de l'aficionat o eixe trofeu en
concret que juguen els que elegisc el públic. Tots els atres trofeus els elegisc l'empresa als jugadors. Pués per
què no?

Com ja hem analitzat el fet de construir trinquets no fa que cresca el nombre d'usuaris. El fet,
com ja s'ha vist, és que moltes d'aquestes instal·lacions en poc de temps queden en desús. Segons
Genovés II s'hauria de crear una demanda, cosa que passa per estimar la pràctica. S'evoca la
consciència identitària, la qual cosa és recorrent en molts agents de la pràctica:
Genovés II: ... No sé si ha d'haver un trinquet en cada poble si en realitat no n'hi ha una demanda. N'hi ha que
crear. N'hi ha que fer que la gent l'estime i d'eixa manera si tu vas a montar un trinquet és perquè saps que la gent
va anar. Montar-lo pa quedar bé, com fan de normal, crec que no és lo que toca.

La proposta del professional del raspall i coordinador de Pilotaveu Ricard passa per implicar als
mitjans de comunicació, l'educació, la política i les noves tecnologies amb les xarxes socials. En un
món global aquesta proposta apel·la a no aïllar la pràctica per fer-la visible:
Ricard: ..., fa falta parar-se en tres pilars per posar la pilota..., en el lloc on li correspon: un seria que n'hi
hagueren..., mitjans de comunicació i la pilota ells la tenen existeix..., però... L'altra seria, evidentment, l'escola,
ja ho hem dit n'hi han instal·lacions però, realment, els professors i els mestres no saben donar pilota valenciana i
l'altra és... institucions, sobretot polítiques si ells se gasten se gasten millons en fer instal·lacion com la ciutat de
la pilota, com en els minitrinquets però les fan mal fetes i damunt els juaors professionals poden..., per partida,
evidentment, no estem creant, promocionant pilota, és a dir, si en futur....d'aquest país saben la pilota des de
l'escola..., la pilota guanyarà. Estaria en el lloc que li correspon... Mosatros pugam arribar per les xarxes socials...

Pel que fa al programa Pilota a l'escola caldria revisar la incidència real en la pràctica a
posteriori, cosa que no s'està fent. El fet és que el programa, en el qual s'inverteix una considerable
suma de diners any rere any, no té cap incidència en la pràctica posterior de la pilota, és a dir,
gairebé cap xiquet aconsegueix endinsar-se en la pràctica fora de l'àmbit escolar. Victor Agulló, des
de l'àmbit de la investigació universitària en la sociologia de l'esport alerta sobre aquesta reflexió:
Victor Agulló: ... El tema de pilota a l'escola..., el govern valencià..., sempre recolzar la introducció de la pilota...,
en els centres de primària i secundària... El problema que jo veig és una iniciativa lloable, però crec que s'han
d'invertir molts diners, però no me queda clar si són, quan és 80.000€ (pregunta a Richard) pués 60.000€ cada
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any. D'eixos diners que s'han invertit després quants xiquets d'estos que han passat per pilota a l'escola, que han
passat molts..., han passat a jugar a pilota -Silenci- Unes xifres completament irrisòries... Ahi caldria articular
mesures per a poder avaluar la incidència que està tenint este programa i la manera d'enfocar-lo perquè si
s'estan..., uns diners però després crec que una escola o dos únicament han passat a tindre escoles de pilota i
molts pocs xiquets s'han incorporat a la pilota ahi... caldria millorar i optimitzar millor els diners públics que
s'inverteixen no?

Així mateix, quant a les instal·lacions que s'estan construint cal també una inspecció, ja que, tal i
com hem comprovat en les categories anteriors, el malbaratament de recursos és flagrant:
Víctor Agulló: ..., la Federació de pilota deuria de tindre..., deuria de visar tots els trinquets, no parle ja dels
minitrinquets que s'han construït arreu de les comarques valencianes, perquè les barbaritats que s'han fet en els
minitrinquets..., gran part d'ells completament buits són de jutjat de guàrdia, però la Federació..., deuria poder
donar el vist i plau perquè sinó lo que se fa és lo que passa, que tenim instal·lacions que no compleixen les
mesures reglamentàries i això mos fa perdre diners, mos fa perdre una projecció social que pense que no estem
en disposició de consentir...

També es proposa obrir el ventall a un concepte esportiu de lleure i de salut més d'acord amb les
tendències socials imperants i així compatibilitzar la pràctica amb la vessant competitiva federada
que, a hores d'ara, és, gairebé, l'únic àmbit en què la pilota continua viva (a més de, com hem vist,
les partides d'exhibició amb un tarannà etnològic nostàlgic i la decadent pràctica professional):
Victor Agulló: I una altra idea per a la Federació. La gent el model competitiu federat està perdent molta força i
hui en dia la gent practica l'esport per plaer, per lleure, per trobar-se en ells mateix, per fer amics, és dir, per unes
atres motivacions menys instrumentals de lo que era fa un temps. N'hi han molts campeonats en pobles locals, en
els quals participen molts jugadors, per no parlar del campeonat de la Vall d'Albaida.., n'hi ha que implantar
pilota però no se federen, jo crec que ahi la Federació deuria d'intentar entrar en eixos campeonats locals que la
gent jua per passar-s'ho bé..., com se fan en atres federacions...., intentar entrar en este món de l'esport amater.

Finalment, la incorporació en el currículum universitari, no està gens normalitzada i no deixa de
ser una anècdota en l'actualitat:
Victor Agulló: .., el problema greu que no s'estudia en la Universitat... Això és impensable en el País Basc...Té
cinc maestries en les quals s'estudia la pilota basca. En les Illes Canàries..., s'estudia la lluita canària. Ací la
Universitat de València, la nostra principal institució no incorpora la pilota... No s'està formant als... Sí que cal
que dir que des de la Universitat Catòlica...i des de la Universitat d'Alacant sí que se impartix d'alguna manera
pilota... Des de la Universitat de València alguns professors tractem d'introduir la pilota però, clar...

2) Per introduir la pràctica cal transformar la desigualtat en el camp de l'oferta esportiva
mitjançant una discriminació positiva cap a la pilota, que és el que que fan, per exemple, a la
regidoria d'esports de l'ajuntament de Pedreguer, tal i com ens conta el monitor de l'escola Jan de
Murla:
J 16: ... Saben que és una cosa diferent (clar, clar) que jo duc xiquets de molt... És una cosa diferent del futbol.
(O siga, en Pedreguer sí que tenen una sensibilitat un poc) Home, clar que no es té que comparar igual saps.

En consonància amb aquesta política l'argument de comparació amb la resta d'esports per afermar
la lògica que ha de tenir la pilota en el tracte institucional queda clara:
JL 17: ..., crec que no poden tractar-la com qualquier atre esport. Ahi està, pués perquè la tens que discriminar
positivament, la poses en atre puesto i ja li dones lo que es mereix (...) jo lo únic que vull, a un puesto o l'atre és
a vore d'on pot traure més la pilota (...) pa quedar millor...

Tant Daniel Sanjuan (l'actual president de la Federació Valenciana de pilota) com José Luís
López (el mecenes) advoquen per un altre tipus de solució a fi de contrarestar la crisi econòmica
que pateix el món professional. Esmenten incompliments per banda de la Generalitat pel que fa a
les ajudes promeses. Titllen a l'Administració de promeses per a la galeria que no s'han materialitzat
tot i que ha estat declarada BIC (per l'anterior govern). Com veiem les propostes encara són de
demanar més diners. Com diu López la pilota professional costa només 400.000 € anuals. Segons el
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seu mecenes, no s'aguanta sense la dependència institucional i sembla que l'única proposta és
perpetuar-la a través d'un "blindatge" de mecenatge.521
Des de Val Net es continua seguint aquesta mateixa línia:
Fredi: ... Jo crec que ehhhh hui en dia no està lo subvencionada..., en part està algo subvencionada però jo pense
que falta més, falte més..., la situació és molt roín... Quan estiga millor espere i vull esperar i te dic que sóc
positiu de què pugen les subvencions perquè pugen, pujaran, pués les partides que tenen les conselleries i tenen
les ajuntaments i tenen les empreses... funcionen.

En contraposició, Ricard Santandreu522 advoca per crear un producte i no fer de la pilota una
ONG.

Article de premsa. (Veure nota al peu nº 522)

521 Diari Levante, 12 juny 2016, p. 64.
522 Es tracta del pilotaire professional coordinador de pilotaveu. (Entrevista al Diari Las Provincias, 3 de Juliol 2013).
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Càmera de televisió de C9 a la llotja de dalt d'un trinquet

Càmera de televisió baix la corda
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4.1. Introducció
“Our age is even more hermeneutic than it is postmodern, and the only meaningful question to be raised at his stage
is whether there is ever a time when we refrain from interpreting”.523

Un cop analitzats els resultats a través de les categories resultants, en aquest capítol es contrasten
les referències bibliogràfiques, tant dels fonaments teòrics com de referències bibliogràfiques més
recents, amb la informació obtinguda a través del treball de camp, és a dir, de les entrevistes, grups
de discussió i de l'observació participant524, o informació interna, així com també de la informació
externa (que no és el fruit del treball de camp), com la dels mitjans de comunicació (premsa, ràdio,
etc.). Hi ha que assenyalar que, a propòsit d'il·lustrar les dades, s'empren cites corresponents al
treball de camp i que hi ha algunes, pertanyents al capítol III de resultats, que es repeteixen. Així i
tot, hem intentat no ser tediosos.
La discussió ha estat compilada en tres blocs, que s'exposen per separat:
1) Hàbitus fossilitzat
2) Sentiment comunitari
3) Procés d'identificació
Per començar cal assenyalar que a través de 1) l'hàbitus fossilitzat es descriu el capital simbòlic, a
través de 2) sentiment comunitari el capital social i, finalment, mitjançant 3) el procés
d'identificació es tracten totes dues categories anteriors en tant contextualitzades en el context
valencià actual.
Cal dir que en les cites relacionades amb les entrevistes i els grups de discussió, fruit del treball
de camp, el nom o pseudònim del agent apareix en primer lloc i a continuació el que diu. Per cercar
la referència a aquesta cita s'ha d'anar al capítol 2. 4. "Mostreig estructural i intencional", p. 105113.525 També hem seguit el mateix format, però sense posar el nom de la font, en "les trobades
casuals amb informants" i en "llocs on es va observar". (Veure capítol 2.3.2. "Observació
participant", p. 91).

4.2. Hàbitus fossilitzat
A propòsit de la pràctica social que ens ocupa, cal dir, en primer lloc que és una pràctica
clarament diferenciada de la resta de manifestacions esportives. En segon lloc, s'ha de destacar que
la produeixen un conjunt de persones, al nostre cas un sector minoritari de la població valenciana.
Com actuen aquestes persones i com interpreten el món és allò que hem investigat per comprendre
aquesta pràctica, per la qual cosa creiem que el concepte d'hàbitus de Bourdieu és allò que millor
s'adaptava al nostre objecte d'estudi.526
Com s'ha vist al llarg de l'estudi, tot i basant-se en Bourdieu 527, per hàbitus s'entén el que
Gadamer528 en diu del sentit comú, que no sols està relacionat amb la capacitat humana sinó amb el
sentit que funda la comunitat. Aquest sentit remet a un sentiment originari de participació que
capacita per comprendre tot allò que succeeix dins d'aquesta totalitat o camp social del qual formen
523 Shusterman, 2000, p. 115.
524 Cal ressaltar que ací també s'inclouen les trobades casuals amb informants. Veure capítol 2.3.2. "L'observació
participant", p. 91.
525 La redacció d'estil en aquest cas ha estat la mateixa que la seguida en els resultats, cita a banda, separada del text i
en lletra més petita.
526 De fet l'hàbitus conforma una categoria (3.2.1, p. 129).
527 Veure capítol 1.2. "Cultura. Què estudiem?" , p. 48.
528 En Gonzalez, 2005, p. 347.
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part. Bourdieu postula una complicitat ontològica entre l'hàbitus i el camp similar a la que Geertz
planteja entre ethos i cosmovisió.
En l'àmbit del nostre estudi ens hem trobat amb un hàbitus fossilitzat, en el sentit que no és
possible remetre aquesta forma de fer a cap esdeveniment actual, sinó que com un fòssil existeix
però remet al passat, a l'antiguitat, en tant es reprodueix un discurs arquetípic articulat per un capital
simbòlic i social en el qual es palesa una òbvia continuïtat amb els ordres socials preexistents, que
impedeix completar una evolució cap a l'esportivització. En definitiva, es tracta d'un hàbitus que ha
romàs gairebé immutable als avatars històrics.
Mira ja a finals dels 70 destacava que:
...L'estudi de la societat rural en ella mateixa, com a subsistema social i cultural relativament autònom, serà
pràcticament impossible; la desintegració i la hibridació, la ràpida assimilació de tècniques, normes, valors, etc.
d'origen urbà i la pèrdua corresponent dels propis en faran una cosa molt diferent del que ara en molts llocs i
aspectes, encara és.529

Talment com si es tractés d'una "etnografia de rescat", en l'anàlisi de la pilota valenciana, en tant
una estructura tradicional, es troba aquesta societat rural encara no assimilada i extingida.
Amb l'objecte de caracteritzar aquest hàbitus fossilitzat l'hem estructurat en:
4.1.1.1) Valors.
4.1.1.2) Ideologia subalterna.
4.1.1.3) Reminiscències premodernes vigents.
Aquests tres elements, com veurem, organitzen i reprodueixen la pràctica.

4.2.1. Valors
A tall d'introduir aquest subcapítol cal dir que el fet que la pilota continue minoritzant-se fa que
vaja quedant reclosa en pobles cada cop més menuts en què el futbol no forma part de la praxi
lúdica del municipi (sovint, perquè no hi ha prou infants en el poble per fer un equip de futbol).
Això fa que allò urbà i modern cada cop estiga més desconnectat de la pilota.
Aquest fet ha deixat la pilota en una situació cada cop més minoritària. En moltes àrees, o bé ha
desapareguda per complet, o bé no passa de ser un esdeveniment anecdòtic (com les partides en
festes). Cal assenyalar, però, que encara hi ha pobles que tenen una activitat continua i el relleu
generacional es dóna. Exemples en tenim a Sella, el Genovés i Murla entre altres. D'altra banda, en
els pobles on els trinquets encara fan partides de professionals totes les setmanes la situació,
almenys de la modalitat d'escala i corda, és molt trista. A Massamagrell, per exemple, un dia normal
poden haver-hi al voltant de 70 persones, a Borriana poden haver-ne una vintena, a Sueca al voltant
de 40.530 En l'actualitat, llevat d'alguna partida extraordinària com una final important els trinquets
no s'omplin mai.
El fet que, com diu Cornelio Àguila,531 hi haja una realitat macro i global, en què la ubiqüitat i la
immediatesa que propicien el desenvolupament tecnològic i els nous mitjans de consum no estan al
marge del lleure, fa que en aquesta pràctica augmente la marginació. És un fet, per exemple, no
poder trobar productes de pilota en qualsevol Decatlhon532 de València i si trobar-ne de speed
badminton, equitació, o pesca submarina per citar alguns esports minoritaris. També, com han dit
molts entrevistats, entre ells el Rovell, per exemple, és lamentable el desconeixement total que els
valencians tenen de la pilota i del trinquet de Pelayo al cap i casal: "..., això..., mos fereix un
poc..."533
529 Mira, 1978, p. 10.
530 Dades extretes de l'observació participant i dels entrevistats.
531 Àguila, 2005, p. 102.
532 Es tracta d'una cadena de magatzems esportius.
533 Paraules del Rovell al Documental radiofònic el mural 19 de l'Escola Valenciana. "El mural de la pilota valenciana".
4/02/2016.
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L'analogia amb el Far West nord americà quan restava com un univers en extinció que fa Manuel
S. Jardi i José R. Hernández amb la pilota palesa encara més la fossilització d'aquesta pràctica: "A
les darreries del segle XIX Frederick Cody, més conegut com Buffalo Bill recreava un univers en
extinció. En el segon decenni del segle XX sense una televisió pública..., els jugadors de pilota
reproduiran a diferent escala els papers d'aquells vestigis del Far West que Cody passejava pel món.
Herois de fira o carns d'exhibició."534
A més a més, la vessant recreativa, que abans era la predominant, ara ha desapareguda. La
pràctica de la pilota, a hores d'ara, s'entén des de la vessant esportiva institucionalitzada, la qual
cosa denota que ha hagut un canvi important en els àmbits de pràctica. Tot i això, la jerarquia de
valors continuen sent els que preexistien a l'esportivització moderna. Institucions com la Federació
de Pilota Valenciana, sovint, ofereixen xifres dels equips federats, 535 però no aporten dades sobre
altres tipus de lleure fisicoesportiu que s'allunyen de l'àmbit esportiu competitiu institucionalitzat.
Com diu Agulló:
Victor Agulló: ... el model competitiu federat està perdent molta força i hui en dia la gent practica l'esport per
plaer, per lleure, per trobar-se en ells mateix, per fer amics, és dir, per unes atres motivacions menys
instrumentals de lo que era fa un temps...

En línia amb aquest argument Vicent Pérez536 ja fa esment a la reducció a la categoria de "peça de
museu" a causa del poc interès dels mitjans de comunicació, dels costums i dels canvis dels carrers.
Per ell l'escola és qui ha de compensar aquest dèficit tocant la supervivència. Si a açò li afegim la
poca evolució tecnològica (tocant les pilotes i els guants per exemple) i la manca d'etnopublicitat537
el panorama no pot ser més desolador.
Així doncs, cal considerar el que, segons Àguila,538 prepondera en la cultura postmoderna: la
fragmentació moral, la desorientació, l'escepticisme, l'individualisme, la desconfiança, la
sublimació estètica, etc. Estem, per tant, davant del que Sanmartín539 anomena un "home modern
trencat", la qual cosa s'entén gràcies als mitjans de comunicació de masses, i a la tecnologia
aplicada a la informació i si en alguna cosa hi ha unanimitat entre tots els sociòlegs que han estudiat
aquest moment històric (des de Lyotard fins a Giddens) és que els valors culturals estan patint
canvis i no és agosarat dir que cada cop són més vertiginosos tocant la rapidesa i la radicalitat.
La pràctica de la pilota valenciana és, seguint a Elias i Duning 540, un clar exemple d'ocupació del
temps d'oci d'una forma civilitzada. La pilota valenciana, però, a diferència de les tesis d'aquests
sociòlegs anglesos sobre el fenomen esportiu, es caracteritza per: haver estat aliena a la revolució
industrial, al comerç lliure, a les millores tecnològiques i a les formes de consum. No estem davant
d'una pràctica esportiva moderna la qual, segons Elias i Dunning 541, ha emergit d'una societat en que
han triomfat el que ells anomenen "bàrbars tardans" (en referència als bàrbars de l'Edat Mitjana
relocalitzats en la societat actual). D'altra banda la violència és absent, com feia esment el
trinqueter de Pelayo:
AT 13: Ací, jo en 35 anys (...) ha tirat ací a tres en el trinquet.
534 Jardí M i Jośe Rodolfo Hernández Carrión, 2016, p. 162.
535 Segons Daniel Sanjuan, l'actual president de la Federació de Pilota Valenciana, en el 2012 els campionats de clubs
de galotxa sumaren 388 equips, per 230 de raspall, 82 de llargues, palma i perxa, 179 de frontó i en escala i corda, 147.
(En Sanjuán, 2013, p. 193). S'ha de tenir en compte , però, que molts dels jugadors, sovint, competeixen en varies
modalitats, és a dir que en la mateixa temporada poden jugar a escala i corda, llargues, palma, perxa i galotxa per
exemple, amb la qual cosa les xifres es minoritzen tocant el nombre de participants. L'endogàmia, a la qual ja s'ha fet
esment, per tant, és molt palesa.
536 Pérez, 2013, p. 208.
537 Pel que fa a la idea que no es promociona com a bé cultural propi. (Com si que ho fan els bascs per exemple).
538 Águila , 2005 p. 102.
539 Cicle de conferències en el Museu Valencià d'Etnologia: Etnoxerrades 2012. 20 Setembre. "Els valors de la
contemporaneïtat des de l'antropologia de l'art". Ricardo Sanmartín.
540 Elias i Dunning, 1992.
541 Ibid.
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Dins la jerarquia de valors, a la qual fèiem esment, si prenem la cultura sota un sistema que té uns
motius per organitzar-se542, la qual s'articula segons uns valors centrals, ens trobem davant una
pràctica en la qual el capital simbòlic consta d'uns valors humanístics com: l'honor (per damunt de
guanyar a qualsevol preu), l'honradesa i la sinceritat (caracteritzada per la no presència de trampes i
de l'engany), la competència (l'esperit agonístic de les activitats fisicoesportives) i la generositat (el
mecenatge i les propines per guanyar). Trobem que aquests valors són també els valors de la
ruralia543i condicionen la lògica interna del joc544.
Com diu Rovellet, figura dels anys 50-60:
Rovell: ..., sempre ha tingut molt de respecte al públic, al públic, no a la partida, sinó al públic...

Jan de Murla, en referència al Rovell declara el següent:
J 16: ..., és una deshonra que pillen, pués, que l'has de juat de roín i no ho digues. Tu eres el que ho tens que dir
primer que tots... Mon pare diu que Rovellet ne donava algunes que les havia juaes de bo. Però, com era un valor
(...), bueno això ho diu ell, com a dir: com és un valor donar-la, la donava (...) I son gent que valoren... Tu veus
Rovellet, el Genovés, el pare, els conec valoren més eixes coses que els diners ells. L'honor,... (...) I el públic
tamé sí.

Tant Antoniet d'Almassora, figura de l'escala i corda dels anys 70 i 80, com Dani de Benavites,
figura actual, contrasten l'honradesa estructural dins de la pràctica:
Antoniet: ... La gent de la pilota jo crec que serà de la gent més bona perquè se juen els diners i s'enganyen i no
mai ha hagut ningún lio en el trinquet.... La prova és que no n'hi ha mai policia ni n'hi ha mai res en el trinquet.
Dani: ..., el mateix propi jugador és el que alça la mà i diu que és falta, un poc un senyorio. Jo això
vull...M'identifique no soles en eixe gesto, vull dir, pense que si ho extraus d'ahi per a la vida cotidiana, vull dir,
eixe senyorio o eixa honradesa eh, per això diuen que és un esport de cavallers no? Vull dir no? el traure-ho d'ahi
pense que també te pot valdre per a la vida.

Aquests valors humanístics que articulen la pràctica es compatibilitzen amb d'altres valors
extrínsecs, els quals són dins de la lògica externa pel que fa la pilota professional 545, en què cadascú
defèn els seus interessos merament economicistes. Cada jugador va per una banda i cada trinqueter
també, establint-se una relació de fisió-fussió546. De les declaracions dels entrevistats hem extret que
l'individualisme també forma part del capital simbòlic dins de l'hàbitus, així com que aquests
interessos economicistes enfrontats han impedit un consens i un acord mutu entre trinqueters i
pilotaris a llarg termini.
Les declaracions de Vicent Malonda, el trinquteter d'Oliva, de José Luís de Gorga, jugador
aficionat destacat de perxa i llargues, de Nacho, pilotari juvenil d'escala i corda i finalment de Moro,
figura del raspall sintetitzen el nostre argument.
Sobre els jugadors Vicent i José Luís de Gorga afermen el següent:
Vicent: ..., una actitud purament egoista, molt personal (I antigament?) ...Igual, igual...(No s'uneixien?) No, no,
no. (...) Lo màxim (guanyar diners) i cobrar en cada partida lo màxim.
J.L. 17: ..., soles pensen en els diners (...)...., el tema de les apostes dóna pa això pa que s'amanye pa que ara
afluixe, ara aprete, ara n'hi han diners, tira-li ara que n'hi ha diners...
542 Tal com s'ha dit en el capítol 1. 2. "Cultura. Què estudiem?", p. 48.
543 Entesos des d'una vessant etnicista en tant els trets culturals que configuren el grup. (Barth F 1976). En la
modernitat, però, les diferències culturals es donen dins del mateix grup o col·lectivitat. (Veure capítol 1.4. "El pes de la
modernitat", p. 53).
544 La lògica interna ens remet a Parlebas: veure capítol 1.1.1 "Què és el joc?", p. 27.
545 La lògica externa ens remet a Parlebas: veure capítol 1.1.1. "Què és el joc?", p. 27.
546 Jugador i trinqueter s'ajunten i/o se separen segons els convé. Veure al capítol Resultats dins de les categories
3.2.1.2 i 3.2.2, p. 133 i p. 171respectivament. (Categoria agafada d'Evans Pritchard, 1977).
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Sobre els trinqueters i els jugadors la visió dels jugadors és aquesta:
Nacho: Trinqueters..., empresaris, són empresaris. ..., miren la cominència d'ells (...) Jo mire que tots van a la
cominència i al final a lo que t'obliguen és que tu vages tamé a la cominència.
Moro: ..., cada u va pa ell..., A vore sempre mirant el seu interés eh...

Pel que fa al cobrament de les propines es pot contrastar l'actualitat de la mà del jove pilotari José
Salvador i l'abans de la mà de Ximo de Sagunt:
Tot i que ara en Pelayo han posat un 20% de comissió en les marxes 547 (que abans era el 15%) i així la propina
al jugador està inclosa en la marxa i no depèn que el postor la done a posteriori Ribera (el trinqueter actual de
Pelayo de l'empresa Val Net) els dóna els mateix una partida plena amb moltes travesses que en una partida
buida sense pràcticament travesses.548
No és el mateix que travessen 10 persones per tu amb 30€ que una amb 300€. A eixa ja li exigeixes una
propina.549

4.2.2. Ideologia subalterna
La pilota és part integrant de tota una ideologia subalterna de les classes populars. Conforma una
forma de veure el món, és a dir, una representació de idees i de valors comuns. 550 N'és un clar
exemple de com s'estructura o es basteix la relació entre els homes. Té l'etiqueta de subalterna
perquè es contraposa als valors de la ideologia hegemònica. Aquesta pràctica, en tant integrant
d'una cultura subalterna, ha patit el menysteniment i menyspreu de les classes dirigents que
conformen la cultura hegemònica. El desacord i desconnexió amb la burgesia ha estat constant i els
prejudicis sobre la pràctica són ben palesos.
Segons Vicent Malonda, un trinqueter atípic, com ell mateix s'autodenomina, la ideologia
hegemònica ha estat en contra de la pilota:551
Vicent: ... Ha segut sempre aixina..., sempre ha pagat mal i tard sempre... En l'època socialista... Les vam passar
putes i quan va entrar el PP la primera cosa que va dir el diputat d'esports..., en el 96 crec..."A estos nos los
vamos a cargar"...

Com diu Tona Català- periodista especialitzada en pilota valenciana i activista cultural-, en
referència a la televisió pública valenciana clarament polititzada pel poder hegemònic valencià
l'animadversió vers la pilota ha estat flagrant: "Vist en perspectiva, per la direcció d'esports de la
televisió pública valenciana resultava més interessant un partit de l'NBA que la final de qualsevol
dels campionats importants que es feien en la pilota." 552
Segons aquesta mateixa periodista la degradació a que se sotmetia la pilota dins de la cadena era
flagrant: "no interessaven a ningú en la cadena" 553, cosa que abocava a unes retransmissions que
més que promocionar, com ella diu, feien tot el contrari. "Fins i tot en alguns casos el premi per la
defenestració d'un periodista podia ser posar-lo a comentar partides de pilota." 554 "No sabies per
547 Les marxes són la comissió que es queda el trinqueter per cada travessa. En Pelayo (tenint en compte la data de
l'entrevista) és el 15 % en Vila-Real i Massamagrell el 12%, en la Llosa de Ranes el 10%.
548 Conversa casual amb José Salvador: alumne del CESPIVA i jugador juvenil de primeres partides. (Veure capítol
2.3.2 "L'observació participant", p. 91).
549 Conversa casual amb Ximo de Sagunt. (Veure taula 13, p. 94).
550 Veure capítol 1.2.1 "De cultura hegemònica a cultura subalterna", p. 50 i capítol 1.5. "Identitat i diferència", p. 61.
551 Allò d'atípic és en el sentit que el trinquet d'Oliva funciona amb estructura de club esportiu i que no tenen ànim de
lucre. A més que en ell prepondera més la cohesió social i territorial que articula la pilota que els diners.
552 Català, 2016, p. 154.
553 Ibid.
554 Íbid.
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quin motiu hi havia un o un altre i d'altra banda se'ls considerava tan poc que ni se'ls pagava pel seu
treball."555
En consonància amb aquestes declaracions Jardí diu el següent: "...RTVV, des dels inicis de les
emissions..., ha menyspreat la pilota... Mai s'ha gastat en producció específica d'aquest esport- ni de
cap altre autòcton-, si es compara amb el saqueig perpetrat... pel futbol... Mai no ha competit pels
drets de cap pilotari, ni ha patrocinat cap trofeu, ni ha participat de cap campanya de promoció de
l'esport autòcton. Al contrari, ha fomentat un efecte pervers: canviar els hàbits de l'afició
transformada en audiència..."556
Seguint a Richard Shusterman557 al territori valencià sembla que, per banda del poder de la
burgesia valenciana, hi ha una dicotomia estètica inacceptable entre l'art elevat (dins de la cultura
hegemònica) i la il·legítima cultura popular titllada de primitivisme (dins de la cultura subalterna).
Això és el que representa la pilota valenciana en la ideologia de les classes dirigents. L'educació
estètica i ideològica d'aquesta classe ha articulat un hàbitus (contraposat al de la classe subalterna
que valora la pilota) en què no hi ha lloc per a la cultura popular.
L'aficionat de Pelayo Joan corrobora aquest argument fent esment als dirigents polítics
valencians:558
Joan: Doncs, perquè no els interessa (...) ... Això és una manifestació pueblerina, del pueblo, i ells no estan en
eixa onda.

Segons Parlebas559 els jocs són l'expressió de l'estat d'una societat, dels seus equilibris, del nivell
tecnològic, de la tolerància a la violència, de la concepció del paper de la dona i de les seues formes
de relacionar-se amb la natura. Tenint en compte el lloc que ocupa la pilota dins la societat
valenciana podem parlar d'una societat en què la pilota no forma part del seu ethos.
Tocant els processos de legitimació de les relacions de poder entre els diversos grups socials els
grups que acumulen més poder simbòlic o econòmic (com és, sovint, el grup polític) serien els que
estarien en la posició de determinar quines són les formes de capital més preuades i en quines
condicions poden obtenir el reconeixement corresponent, així les classes dominants poden exercir
una hegemonia no només basada en el control de en el nostre cas la Generalitat i dels diners sinó
també en el control dels mecanismes que atorguen capital simbòlic o legitimitat social. En aquest
sentit la valoració que ha tingut la classe hegemònica vers el camp de la pilota ha estat molt baixa.
Com assenyala Millo560 per a molts el joc de pilota era sinònim de vulgaritat i d'ordinari, cosa que
junt amb les xifres exagerades que es travessaven i el tripijoc de partides van marcar la imatge
d'aquesta pràctica.561 Reproduïm la declaració del trinqueter de Massamagrell en què es recorre al
tòpic:
Manolo: Trinquets, ja saps tu, que han sigut sempre molt mal mirats..., un perdut, un viciós. (Però per què?)
Perquè tota la vida ha sigut aixina i continua siguent. (Vols dir?) No que siguen, que pensen que
són"...."Entonces el que està dins de la pilota sap que tot això és mentira, però és un tabú que tenim...(...) De gent
..., de fora del trinquet.

Això és, en definitiva, la llegenda negra o el tabú amb que l'exogrup ha titllat la pilota. El
trinquet va arribar a ser vist per molts quasi com un niu de perdició i, en conseqüència tot el joc.562

555 Íbid.
556 Jardí, et. al., 2016, p. 160.
557 Shusterman, 2000, p. 168.
558 Cal ressaltar que en l'àmbit polític durant els anys 80 i 90 va estar el PSOE i des del 96-2015 ha estat el PP.
559 Parlebas, 2001, p. 136.
560 Millo 1982.
561 Gómez J., en Agulló V., et al, 2016, p. 257.
562 Cerdà i Mascarell, 2009, p.145-6.
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Ultra això, al pilotaire valencià, com diu Gonzàlez, en referència al pilotaire basc: "... se li ha
relacionat històricament amb el bon viure, àdhuc amb la vida silenciosa." 563 Reputació que, a despit
del professionalisme que imposa la pilota empresarial, des de la irrupció al territori valencià de Val
Net, i que dictamina que els pilotaires s'han de cuidar per contracte, no s'ha aconseguit despendre.
Així al territori valencià, s'estableix una analogia amb Euskadi tocant, com diu Gonzàlez 564, que no
era difícil fins fa poc, sentir en els trinquets de les festes o excessos amorosos dels pilotaires rumors
que, tot i que no són certs en molts casos ofereixen certa atracció cap els protagonistes.
Tot i això, pensem, com Javier Gómez, 565 que en el declivi de la pilota, més que aquesta
estigmatització té més pes l'expansió urbanística i l'augment del trànsit rodat, cosa que comporta
l'enderrocament de molts trinquets i impedeix el joc al carrer, així com la popularització dels
esports de masses més globalitzats i el menyspreu de les classes dominants amb el poder cultural,
econòmic i polític, és a dir, que no formara part de la cultura hegemònica (des de després de la
Guerra Civil).
Per a Beck566 la modernitat dóna lloc a l'evacuació cultural i a una baixa i alta cultura que són
igual a unes relacions marginals amb la tradició que dissolen la comunitat local. D'acord amb les
dades obtingudes (tant internes com externes) la pilota no ha passat de ser una qüestió d'hàbitus de
classe caracteritzada per la precarietat i per la procedència social, sovint rural, localista i poc
cosmopolita i el conformisme associat amb l'individualisme, així com l'edat de la gent sovint
avançada pel que fa als aficionats, i amb el valencià com a llengua vehicular. Es corrobora, doncs,
que la pilota és, a més d'una qüestió d'hàbitus de classe, una qüestió ideològica, talment com l'ús
del valencià, en què es reflecteixen formacions i orígens socials i educatius diferents, la qual cosa fa
que l'interès i el gust per la pilota o la cultura popular siga més rellevant per l'experiència social d'un
grup particular.
En l'àmbit professional la precarietat d'aquest grup és palesa, com comenta Ximo de Sagunt:
Molts quan teníem poc jornal s'ajuàvem els diners entre mosatros... Amb una senya li ho diem al trinqueter i
agarràvem... No ho fèiem amb talons perquè quedava lleig.567

Si fem una analogia amb el jornaler agrari, la precarietat a què han estat sotmesos històricament
aquest col·lectiu és evident. Considerant que l'origen dels que conformaven aquest col·lectiu era la
ruralia568, en aquesta ideologia subalterna s'infereix que el pragmatisme 569 pel que optava el pilotaire
a jornal era obvi ja que treia més diners amb els jornals570, i propines com a pilotaire que com a
jornaler agrari o, fins i tot, com a agricultor que viu de les collites. A partir d'ací la relació establida
de fissió-fusió entre trinqueter i pilotaire també distava molt de la relació entre terratinent i jornaler
en què la relació establerta era de submissió dins de la relació de poder entre tots dos rols. La fissiófusió permetia tant al trinqueter com al pilotaire una independència, una major llibertat a l'hora de
poder triar on jugar, per banda del jugador, o a qui llogar, per banda del trinqueter.
Tant el pilotaire Dani com el trinqueter Manolo Soro de Massamagrell palesen aquestes
arguments:
Dani: ... el jugador manava molt d'ell...
563 González, 2005, p. 146.
564 Íbid.
565 Gómez, 2016, p. 258.
566 Beck, et. al., 1997.
567 Conversa casual amb Ximo de Sagunt. (Veure capítol 2.3.2 p. 91).
568 Entès com a llocs d'economia agrària.
569 En tant es valoren les conseqüències a l'hora de caracteritzar allò que funciona, és a dir, allò veritablement útil. En
aquest cas, però les conseqüències a les quals fem esment tracten de la rendibilitat econòmica.
570 Cal assenyalar que al sou per partida del pilotaire se li diu jornal, que és un manlleu del vocabulari agrari que fa
referència a treballar d'acord amb un sou determinat, el qual sovint el posava el terratinent, o també a la mesura agrària
variable corresponent a l'espai de terra que pot ésser llaurat en un dia normal de feina.
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En referència a la situació del jugador abans de l'empresa Val Net.
Manolo: ... les partides que tens de moment les anul·les i jo ja te cridaré.

En referència a quan no volia tornar a llogar a un pilotaire perquè considerava que no s'havia
esforçat durant el transcurs de la partida.
Segons el fundador de pilotaveu i professional del raspall Ricard Sentandreu:
..., la situació de conformisme social que la pròpia gent de la pilota ha tingut al llarg de la història i que continua
tenint actualment... Els jugadors professionals, tot i que molts d'ells han millorat la seua implicació, generalment
s'han conformat al llarg del temps ha guanyar-se un sou mínim per partida..., i no han anat més enllà per intentar
convertir-se en vertaders esportistes professionals.571

De fet, en el moment que la pràctica comença a dependre de l'administració pública, és a dir quan
entra C9572, que encarnava el poder hegemònic, trobem que aquesta ideologia subalterna
estructurada sota un conformisme endèmic i una manca d'esperit crític 573 no reivindica que les
partides es feren en directe i en un bon horari. Segons Tona Català: "el miracle ens durà ben poc.
Novament la desídia, el meninfotisme i la ignorància acabà carregant-se el projecte. Una altra
oportunitat perduda."574 La mateixa autora fa esment a la reacció del món de la pilota a la posterior
desaparició de C9:
El més sorprenent és veure com el món de la pilota ha estat el més silent davant la pèrdua d'una eina tan
fonamental per als valencians i valencianes... El silenci ha estat brutal. Ni les empreses, ni la federació, ni els
jugadors o trinqueters com a col·lectiu han protestat... Una mostra més de com d'alguna manera ha triomfat tot
aquell corrent que ens ha volgut fer creure que el nostre és un esport minoritari.575

En la conformació d'aquesta ideologia com planteja Deborah Lupton 576 el lloc de residència, per
exemple: allò urbà en contraposició a allò rural, pot influir en les formes en com els individus
conceptualitzen i manegen el risc. Així es poden establir diferents procedències del risc: "risc rural"
i "risc urbà" segons la percepció que es té del mateix tocant el substrat humà que hi ha darrere. El
fet que en la pilota valenciana encara hi haja tota aquesta càrrega d'incertesa en el joc, que els
esports, moderns i urbans no tenen és perquè la percepció del risc prové d'allò rural.577
Ací cal tenir present les paraules de Mira: "el camp ha condicionat, i encara en part condiciona,
tota la història i tota la societat valenciana. No és cap novetat ni cap excepció".578
Cal tenir en compte que en la ruralia sempre ha existit el risc de perdre la collita per les
inclemències del temps: una pedregada, sequera, tempestes, etc., per tant, és plausible que s'accepte
l'aquiescència amb la incertesa com un tret inherent al joc. 579 De fet, si analitzem els jocs
tradicionals la incertesa, el risc i l’atzar reïxen. De manera que la noció on les circumstàncies de
fortuna prevalen en la pràctica estudiada s'experimenta d'una forma diferent que en les
manifestacions esportives modernes.
Recapitulant hi ha una ideologia acrítica impregnada de pragmatisme, però des de la irrupció de
la modernitat part de la ideologia que impregna la pilota també és una qüestió territorial i
d'identificació. La modernitat, de fet, reïx quan la tradició es negocia com una font de valors
especials.
571 Sentandreu, 2016, p. 289.
572 L'extinta radiotelevisió pública autonòmica valenciana.
573 En línies generals l'aficionat sol estar despolititzat. En certa manera forma part del pragmatisme imperant.
574 Català, 2016, p. 156.
575 Ibid.
576 Lupton, 2006, p. 22.
577 Pel que fa a la incertesa en el joc veure capítol 1.1.3.2 "Pilota Valenciana. Una relació dicotòmica entre esport i
joc", p. 33.
578 Mira, 1978, p. 9.
579 Veure capítol 1.1.3.2. "La Pilota Valenciana. Una relació dicotòmica entre l'esport i el joc", p. 33.
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Això determina que un grup puga desxifrar i reconstituir el significat de la manifestació per ferla més interessant i útil per a ells, com de fet ha passat amb una part de la intel·lectualitat valenciana
valencianista que rebutja de ple les polítiques que s'estant duent al País Valencià i han trobat en la
pilota un espai on inserir-se còmodament. (També, tot i les adversitats, com ja hem vist, la dona és
un nou grup que ha trobat un espai en aquest món dins del ventall de manifestacions esportives que
hi ha al territori valencià.)
Per banda de la ideologia hegemònica les institucions valencianes, si abans, com hem vist,
rebutjàvem la pràctica, en l'actualitat han maldat per construir els seus propis recursos simbòlics de
legitimació i no han dubtat per presentar-se quan han pogut com a més modernes que ningú. Les
intervencions polítiques estan representades en el trinquet blau de la "Ciutat de la pilota de
Moncada", declarar la pràctica "Bé d'Interés Cultural" (BIC),580 o el fet que s'hagen construït
trinquets municipals, o instal·lacions escolars per a la pràctica de la pilota sense que hi hagueren
pilotaires, o una identificació amb la pràctica.
Jan la banca de llargues de Murla distingeix un nou tipus d'aficionat recent:
J16: ..., els que els agrà la pilota perquè tamé és el nostre deport (...) Saps que n'hi han aixina.

La lògica de la racionalitat pràctica en aquesta pràctica, però, ha fet que es cree una reproducció
social, en certa manera endogàmica: per una banda en molts trinquets sempre hi ha les mateixes
persones,581 i per una altra els mateixos jugadors acaben sent monitors o trinqueters. D'aquesta
manera les idees i els valors comuns que configuren aquesta ideologia es retroalimenten i es
reafermen.
Manolo: És que la pilotaaa han anat els que han jugat. Normalment el 99% que van han jugat a pilota. No és que
hagen sigut professionals, Els professionals no tornen, molt poquets, els aficionats sí. (Ahi sí, per què?) Ni un
10% (Per què estan ja farts o algo...)... El Xato de Museros, el Ferreret tamé venia...Ruiz venia de quan en quan.
Però hi ha molt de jugaor. Jo tinc un nebot Fenollosa, no sé si l'has sentit nomenar (Sí) que des de que va deixar
de jugar a pilota que no ha vin.., no l'ha vist, no l'ha vist jo i és nebot meu, és el fill d'una cosina germana...,
Pasqualin..., era punter en l'època del Genovés, deixà de jugar i deixà de vindre, en cap de trinquet ni en enterros,
ni homenatges, ni res. Jo no l'ha vist i si fa 10 anys que deixà de jugar no l'ha vist encara. Aixina te'n diria un
cabàs...

En línia amb el que diu el trinqueter de Massamagrell, sovint, també hi ha una gran desafecció
per banda dels mateixos pilotaires professionals quan es retiren:
Jo volia ser alguna cosa..., i quan poses tantes energies i no arribes ja no vols saber res... Era un món de tanta
incultura... 582
Des que m'ho deixí he tornat a anar tres voltes al trinquet... Sí és allò habitual que no tornes a anar. T'entren
ganes de jugar i veus que no pots...583

4.2.3. Reminiscències premodernes vigents
A hores d'ara la relació amb la tradició és encara aclaparadora. Sabem que el capital simbòlic que
580 Durant el procés de la nostra investigació a Octubre el 2014 la pilota valenciana fou declarada BIC pel govern
valencià.
581 Cosa que hem comprovat a través de l'observació participant. Hi ha des de personatges arxiconeguts com els
trinqueteres i/o els que formen part de Val Net: Fredi, Ribera, Llopis junior, gent també de la Federació com el
Genovés, Pedro, etc., fins els familiars dels pilotaires, passant pels habituals del trinquet. Sovint, molts d'ells havien
estat entrevistats nostres. (Per això, precisament els triarem).
582 Conversa casual amb Ximo de Sagunt. (Veure capítol 2.3.2 "Observació participant" p, 91).
583 Conversa casual amb Ximet de Benavites. (Ibid.)
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configura la pilota valenciana és propi del que, seguint a Giddens, 584 són les societats premodernes.
En les societats modernes(on, òbviament, hi és la societat valenciana), com diu aquest mateix autor,
en canvi, se cerca la identitat plena i construir-se a un mateix. Si discernim diferències entre
societats tradicionals i modernes trobem que en les primeres les relacions de parentesc són estables,
la comunitat local (poble) és important, així com la religió i la tradició. 585 Al nostre cas la
identificació amb el poble i/o comarca així com el fet que molts jugadors ho siguen per l'ambient
familiar o comunitari així ho palesen.
Del cas que ens ocupa, cal assenyalar que hi ha un ambient de trust, propi de les cultures
premodernes,586 en què la tradició és una rutina amb ple significat i no un hàbit buit. El significat
d'aquestes activitats rutinàries, com les partides en els trinquets, rau en el respecte, en la reverència
intrínseca a la tradició i en la connexió de la tradició i el ritual.
Per exemple, el pilotaire Dani ens parla del repartiment de la propina de la partida en què el
guanyador convida als adversaris i el 10% del total de la propina se l'endú el feridor:
Dani: ..., paga pa tots, el que guanya la propina paga. Això se diu el gasto de la partida (..) Això sempre ha estat.
(...) Tota la vida. El gasto sempre l'ha pagat el que ha guanyat eh...., un 10% de la propina és per al feridor...

D'altra banda el trinqueter de Massamagrell ens parla de la figura de l'home bo:
Manolo: ..., sempre ha hagut algú que ha donat les faltes i les bones...

El concepte d'esport tradicional, en consonància amb Olaso, 587 implica partides en què sovint
preval un joc competitiu espontani, intranscendent i festiu, 588 la qual cosa equival a les partides del
dia a dia dels trinquets, que tot siga dit, estan completament desfasades dins del model esportiu
competitiu institucionalitzat imperant en una societat moderna. Al·ludint al fet de la popularitat
tocant els campionats institucionalitzats i patrocinats per multinacionals en l'àmbit tant
internacional, europeu o nacional, el fet que les competicions tinguen ressò mediàtic és important
dins d'una societat moderna, del contrari no existeixen.
Jan de Murla participant durant molts anys del mundial de llargues amb la selecció valenciana
opina el següent:
J16: Trobe que això li dóna un poquet de popularitat a la pilota. Fa més d'un periodista ho tinga més fàcil de
posar-ho al diari. Per què si tu dius han sigut campeons d'Europa. Pués, el periodista, a lo millor,... si diu han
guanyat la partida a Sueca.

D'altra banda els desafiaments, tot i que eren molt més nombrosos antigament, encara tenen lloc
malgrat que, com diu Gonzàlez589 en referència a la pilota basca, ja no s'enquadren en un ampli
cerimonial de festes i reunions socials em què l'import de les apostes indicava la importància de
l'esdeveniment.
La pràctica estudiada està força associada al sentit comú, tal i com estableix Geertz. 590 Categories
com la regionalització, el context i el lloc 591 continuen sent força importants a l'hora d'arreglar les
584 Giddens, 1991.
585 Veure capítol 1.3. "El pes de la tradició", p. 52.
586 Veure figura 1, p. 47.
587 Olaso, 1999, p. 93.
588 Veure al capítol 1.1.3.3." Les modalitats de joc" allò referent a l'àmbit professional, p. 41.
589 Gonzàlez, p. 94.
590 Geertz, 1994.
591 Si es vol demostrar que el sentit comú és un sistema cultural, que manifesta un ordre increat que podem descobrir
empíricament i formular conceptualment, això no pot fer-se per mig d'una catalogació del seu contingut, que és força
heterogènia, ni a través de la suma de les conclusions substantives que per definició suscite, doncs tampoc existeixen.
S'ha de procedir mitjançant l'evocació de tons i pensaments reconeguts que ens condueix a través de predicats
estructurats metafòricament a recordar el que la gent ja sap. El sentit comú, és com la carta furtada; es troba tan
ingènuament davant de nosaltres que ens resulta gairebé impossible veure'l. El sentit comú no sembla el que subsisteix
com la ciència, l'art, la tecnologia, etc. (Geertz, 1994: 115-6).
A fi que el sentit comú mantinga el to familiar i quotidià Geertz empra els següents mots: natural, pràctic, transparent,
asistemàtic i accessible. Aquests són els atributs genèrics del sentit comú tocant un forma cultural localitzada per tot
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partides tal i com ens conta el professor d'Educació Física i formador de pilota Manolo Conca, que
ha estudiat totes les modalitats, i José Luís de Gorga, un dels darrers aficionats de perxa més
veterans del Comtat.
Manolo Conca: ... La gent on fora i com fóra volien jugar a pilota.... Si el carrer no era..., llarg s'inventaven una
manera de jugar en un carrer curt, sinó podien construir un trinquet gran construïen un trinquet més menut...
Tantes modalitats formen part de la riquesa motriu del poble valencià... Raspall al trinquet.., no hi ha ninguna
ratlla de falta al mig... Ací es para i es jua en la mà dominant, perquè és un fallo pa que la gent no s'encara en el
públic...
JL 17: ... En teoria n'hi ha una..., norma estàndar, però molts pobles tenen particularitats..., al fer la partida pa
igualar-la, pués, a lo millor, en un moment donat feien una cosa o una atra.

En línia amb aquest argument també és molt significatiu que cada trinquet tinga unes mesures i
que no s'acaben d'homologar unes mides estàndard.
En l'actualitat amb l'entrada de les dones es lliuren batalles pel paper dels sexes. Per a Eugènia
Binimeli592 la modalitat de raspall practicada a l'Horta (llevat de Rafelbunyol) es converteix en un
factor clau per la diferenciació entre sexes, de forma que les dones són considerades com a
jugadores de segona categoria. Dins d'aquesta tradició secular les dones s'enfronten a obstacles que
no tenen els homes. La societat patriarcal i masclista continua sent més visible en la pilota, (que en
la resta de manifestacions fisicoesportives) on la incorporació de la dona com a part integrant del
joc és molt recent. Jan de Murla corrobora l'argument d'Eugènia a fi que la preponderància
masculina continue estant vigent:
J 16: Vull dir que juen a raspall perquè és lo més fàcil i juen a one wall perquè no és molt difícil...

A la pràctica homòloga a Euskadi, segons González, 593 es pot dir que la dona no participa del
món de la pilota. Han pogut jugar des de sempre junt amb germans i amics talment com al País
Valencià594 però és impensable que ocupe un paper central en la pilota professional. "No encaixa
amb les idees culturals preconcebudes sobre el caràcter femení el que la dona siga lluitadora i
jugadora."595
Al País Valencià també hi ha aquest postulat tot i que, a hores d'ara, molt tímidament estan
canviant les coses: hi ha un total de 31 equips de raspall femenins repartits en 11 clubs, 596 així com
hi ha dones que van al trinquets perquè els agrada,597 el rol de la dona, però, en la majoria dels
casos, no és més que l'acompanyant de l'home: família directa o parella del pilotaire tal i com s'ha
pogut comprovar a través de l'observació participant i de les declaracions dels entrevistats.
D'altra banda el trinquet és encara un espai amb una forta càrrega cultural pròpia en el qual es
desenvolupa una praxi de fidelitat al lloc598 i a la pràctica. Tot i això el fet que facen moltes menys
partides que abans, i que els trinquets en actiu estiguen cada cop més distanciats indica que la
tradició està en hores baixes, cosa relacionada, òbviament amb la minorització i la marginalització.
Aficionats de les comarques de la Marina com Jan i de la Plana de Castelló com els de Vila-Real
ho corroboren:
J 16: ..., n'hi han hòmens que són majors i ara no és com lo que et dia jo a tu que antes en Benissa, Pedreguer i
Ondara tots els dies mon pare tenia partida, ara no, ara n'hi ha qui té tots los dies partida però pocs perquè tenen
arreu. (Ibid., p. 107).
592 Binimeli, 2016, p. 250.
593 González, 2005, p. 98.
594 Tal i com es relata en l'article del Levante del 13-8-78 en la contribució de Binimeli (2016: 246) en què la neta del
trinqueter de Riba-Roja i germana d'un professional hi jugava.
595 Gonzàlez, 2005.
596 Sanjuan, 2013, p. 193. Darrerament les dones també han participat en dues edicions del Campionat Autonòmic de
One Wall. (D. Sanjuan és l'actual president de la Federació de Pilota Valenciana).
597 Observació participant 16/3/2016 al trinquet de Pelayo (València).
598 Veure capítol 1.5.1. "El lloc de la diferència", p. 65.
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que fer km, però n'hi han. N'hi ha qui en fa prou i tots los dies, però a mateixa n'hi han que van a: Guadassar, que
és dilluns i dimecres (...), a Sueca que està morint-se però era divendres (...) i a Pelayo que és dijous i dissabte.
(...) ..., que són de per allí.... Entonces n'hi ha gent que, a lo millor, va 4 dies a la setmana al trinquet, una cosa
aixina. Eixe és una classe d'aficionat: el principal és eixe (...), que és lo que més li agrà i lo que té gust i va a
vore-ho (...) i si el pilla lluny, conformen van fent-se vells pués ja no van tan lluny.
Jo estic venint al trinquet antes que a tu et pariren...599

D'altra banda cal destacar que el trinquet és un lloc antropològic600 en què no hi ha gaire
oportunitats per al canvi. L'empipament del trinqueter d'Oliva que lluita per canviar l'estructura de
la pilota professional és palès. Mentrestant, com diuen el pilotaire Nacho i el trinqueter de Vila-Real
el canvi no es veu enlloc:
Vicent: ... Però si hui encara ho condicionen tot els postors, és que és aixina...
Nacho: ... La càtedra mana molt a l'hora de confeccionar el cartell de la partida. La càtedra, te vull dir el postor,
des del que s'ajuga 20€ hasta el que s'ajuga 100.
Mez 14: ..., encara se base moltes partides a base de les apostes ..., i la gent els aficionats no se creuen que sense
ajuar-se diners el juaor va a juar al 100%, que això és un atre problema. L'aficionat que entra (Sí) encà que tu li
tires del principi ell no s'ho creu. Espera que se juen dinerets que tu tingues propineta i entonces ja se creu que tu
estàs juant al 100% (vale, vale) i és un vici que n'hi ha ...

El joc forma part de la cultura i està impregnat de creences, moral, costums etc. No és possible,
per tant, entendre el joc fora del seu context cultural. I si aquesta cultura s'acaba el joc també se'n
va. En el joc de pilota, de fet, com hem pogut comprovar, encara no s'han minimitzat les
probabilitats del risc o l'arbitri (com per exemple, fent que no hi haguera gent en l'escala del
trinquet o en la vorera o frontons del carrer, és a dir, que en en el terreny només estigueren els
jugadors) la qual cosa fa que siga una vivència diferenciadora i això, precisament, és el que la dota
de valor a causa que, seguint a Sloterdijk,601 la converteix en una pràctica en que hi ha possibilitats
de gaudir del desajust: d'alegrar la rutina. Precisament aquesta manca d'èmfasi per controlar la
càrrega d'incertesa, tan característic de l'esport modern, situa a la pilota encara en la fase preliminar
del que es considera un esport modern.
Segons Lavega i Lagardera602 molts jocs i esports tradicionals d'adults estan transformat-se en
esports (regionals). No obstant això al llarg d'aquesta evolució allò habitual és que en la fase
preliminar es concilie tradició amb modernitat, és a dir: peculiaritats locals amb pautes d'actuació
homogeneïtzades. La pràctica estudiada, però, sembla haver-se quedat estancada en aquesta fase
des de fa més de 30 anys.
Sembla que en una economia de mercat i de màrqueting els jocs tradicionals no puguen competir
per atraure futurs consumidors amb el desenvolupament dels jocs institucionalitzats globalitzats (és
a dir, els esports pertanyents a la cultura hegemònica). Sols es reconeixen els jocs practicats a nivell
internacional, que en el cas de les olimpíades i els mundials de futbol han arribat a dimensions
planetàries. En una de les conferències que vam emprar com a grup de discussió sentíem com la veu
del poc públic assistent s'adheria a aquests arguments:
Un del públic a una conferència: ... A nivel internacional mientras no aumentemos... Esto va a quedar
estancado... En un futuro si no se arreglan las cosas este deporte será un deporte rural y habrà desparecido,
prácticamente, de los grandes nucleos de población... El futuro se presenta muy agrio...
El mateix del públic en una altra intervenció en la conferència: ... La pelota profesional tendrá que canviar el
sistema (posa l'exemple que el futbolista del València C.F Banega jugara en el Vila- Real, en el València la copa
i en el Madrid, cosa que no entén la gent fent una analogia amb el que sí que passa en la pilota amb total
normalitat...)... Se ha quedado Fredi solo, una única empresa... No pueden seguir viviendo de la pelota
599 Notes de camp. Conversa entre els aficionats vells i fidels del trinquet de Vila-Real. 30 de Gener 2015.
600 Veure figura 4, p. 68.
601 Sloterdijk 2007.
602 Lavega i Lagardera, 2006, p. 80.
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profesional porqué no da para eso... No hay negocio... Canviar el sistema... La pelota profesional com un
producto independiente y los valencianos no sabemos venderlo.

4.3. Sentit comunitari
Passem a descriure el capital social, és a dir, la xarxa de relacions que s'estableix en el camp i que
configura l'hàbitus junt amb el capital simbòlic.
Si a Euskadi, segons González603, la plaça és el lloc de representació de la cultura popular, així
com el centre cap al que conflueix la població en els moments d'oci i celebració al País Valencià,
segons Enric Monforte, ho fou el carrer: "..., el carrer com espai públic de joc, va constituint-se com
un lloc de relació i com una clara manifestació d'expressió comunitària." 604
La ubicació del joc de pilota al carrer, l'element que defineix la pròpia tipologia de la vila mostra
la centralitat d'aquest en la configuració de les poblacions valencianes, fins els anys 70 constituïa un
lloc privilegiat del poble.605
El carrer, per tant, mantenia un vincle infrangible amb la pilota, cosa que va contribuir a
configurar l'espai públic central i comunitari per excel·lència. A hores d'ara, però, aquest espai
l'ocupa el trinquet, des que el carrer, pres pels automòbils i les botigues comercials i orfe tant d'oci
lúdic com d'intercanvi veïnal, ja no articula la communitas606. Com diu Jordi Osúa:
Malgrat els vincles aportats per la revolució tecnològica (...) els individus continuen necessitant una comunitat
emocional a la qual aferrar-se per no naufragar en un món caracteritzat per la incertesa i per noves formes de
solitud. Requereixen, per al seu equilibri psicològic, unes relacions interpersonals basades en la proximitat, el
contacte i la immediatesa física.607

Dins la modernitat actual, la constitució d'un lloc com és el trinquet és l'aposta d'una col·lectivitat
des de ben endins d'aquest grup social. Per exemple, al trinquet de Pelayo de València, el fet que el
barri haja estat conquerit per xinesos, llationamericans i magrebins només és una anècdota, perquè
el trinquet continua sent una cruïlla per als nadius que allà s'hi troben. En la contemporaneïtat actual
trobem que allà s'arreceren els que mantenen l'antic rumb. La pilota queda, per tant, reclosa en un
lloc en el qual, talment, com abans en el carrer, es mantenen les interaccions cara a cara entre la
gent.
El trinquet és un lloc únic i especialitzat, un espai de participació interactiva entre la geografia
humana que allà s'hi aplega on es desenvolupa una activitat única amb tota una sèrie d'interaccions
intenses en què les distàncies entre els agents són molt curtes. Àdhuc, el fet que la pilota al trinquet
s'haja convertit en una pràctica tan minoritària propicia encara més el sentiment comunitari:
Paco: ..., al final és casi com una família perquè se veem les mateixes cares moltes vegaes...
Manolo: ... Pués és que ací som tan pocs.
Fredi: ..., pués també són gent molt, molt propera... La gent fa molta pinya...

Si en la societat tradicional, com estableixen Sloterdijk, Williams i Edward Palmer Thompson 608
es mantenen els rituals de periodicitat anual: les sembres, les collites dins del cicle productiu de la
603 Gonzàlez, 2005, p. 85. A Euskalerria, segons Gonzàlez, (Ibid, p. 83) el carrer ha estat ocupada per la comunitat no
en tant que communitas liminal sino en tant que comunitat codificada amb pautes regulars de sociabilitat.
604 Monforte, 2015, p. 438.
605 Monforte, 2015. Al nostre cas, ultra, el carrer acull festes (com els bous). A més a més, les partides de pilota com a
Euskadi, en molts casos, eren exhibició de poder.
606 Segons Victor Turner (1969) és un terme pres del llatí i fa referència a una comunitat no estructurada en la qual la
gent es troba en igualtat de termes i on existeix un alt grau de sentiment de comunitat. Tracta d'un intens esperit de
comunitat, un sentiment de gran igualtat social i proximitat. És la característica de les persones que experimenten
liminalitat juntes.
607 Osúa, 2012, p. 135.
608 Sloterdijk a Vàsquez Roca, 2011; Williams, 1966 i Thompson, 1979.
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comunitat, amb l'adveniment de la societat industrial l'harmonia cosmològica es trenca i la
multiplicació de ritmes i temps socials pateix una estandardització, una unificació cap el temps
marcat pel rellotge. En les societats industrials, aleshores, les relacions liminals minven i són rares.
Si abans es treballava en el camp i les hores de sol marcaven el temps de faena, les darreres hores
eren aprofitades per l'esbargiment. Llavors, el carrer o el trinquet609 esdevenien en l'espai on,
seguint a Turner610, tenia lloc el ritual de la partida de pilota, el qual també formava part de
l'harmonia cosmològica i de l'ethos de la comunitat. Ens interessa l'enfocament de Turner perquè a
la idea de societat com a estructura aporta el component ideològic, en consonància amb Godelier 611,
en tant la comunitat es vista com un bastiment de relacions liminals.612
I és que mentre en el joc institucional o esport 613 existeix una instància organitzadora que fixa les
regles, amb la intenció d'estendre-les a tot el món, el joc tradicional deixa a la tradició local la tasca
de transmetre els codis i rituals, per tant, el sistema de regles és influït pels grups que ho posen en
pràctica i les regions on es desenvolupa, atès que la geografia local, les característiques dels
terrenys (carrer) i els costums de la regió tenen la seua part en tot això.614
En definitiva, si l'espai esportiu és artificial i abstracte, l'espai del joc tradicional és el concret del
lloc en què es viu, en consonància amb els comportaments habituals. 615 Està, per tant, íntimament
lligat al mode de vida de la comunitat que el crea. La importància del terreny de joc: el carrer en
aquest camp origina una gran diversitat de combinacions així com de modalitats. I és que com
afirmen Martos i Usabiaga:
les persones que han jugat a pilota,(...) adaptaven la forma de jugar al context, sobretot a l’espai, el temps i el
material que tenien. En aquest procés creatiu, entraven en joc dos aspectes fonamentals: la compensació i el
pacte. Fruit de l’acord entre els jugadors, les condicions de la partida s’adaptaven al context, buscant sempre
enfrontaments equilibrats.616

La geografia local, els trets del terreny i els costums de la regió intervenen de forma important en
la consolidació del que avui queda de la pilota, íntimament lligada a la manera de viure de qui ho
crea i per tant vinculada a les tradicions i costums que formem part de la ruralia, del locale,617
talment com passa a altres jocs tradicionals com les bitlles, el canut, el pic i pala, etc, la qual cosa
dota a la pràctica d'un "grau de regionalització intralocal màxim".618 La relació d'aquells que
habiten els trinquets amb el territori, amb els seus iguals i amb els altres determinarà el que Augé
anomena "l'estatut intel·lectual del lloc antropològic".619
Al llarg de la partida hi ha una seqüència d'ordre determinada, que forma l'estructura del ritual, el
609 Cal recordar que no tots els pobles tenien trinquet.
610 Turner, 1969.
611 Godelier 1989. Veure nota al peu nº 178, p. 63, al capítol 1.5.
612 Turner (1969) pren aquest concepte d'Arnold van Gennep (1960). Estableix que un ritus de pas acompanya
cadascun dels nous estatus que s'adquireixen per raons culturals o per edat. El ritus de pas és un procés tripartit que
inclou 1) fase preliminar: la separació de l'individu d'un dels seus estatus socials previs, 2) el limen o limnalitat: fase
de llindar i 3) fase postliminar: la reagrupació de l'individu en el nou estatus. La liminitat prepara a l'individu per la
comunitat. És la liminalitat on emergeix la communitas com una forma cultural i normativa, emfatitzant la igualtat i la
camaraderia com a normes.
Si en les societats tradicionals podem parlar de liminalitat en tant experiències que formen part de la societat, en les
societats industrials Turner (1969) reemplaça la liminalitat pel liminoid que són experiències les quals no involucren un
resolució de crisis personal (a diferència de les liminals) com per exemple un concert de rock.
613 Veure capítols 1.1.1" Què és el joc?", p. 27 i 1.1.2, "Què és l'esport" p. 28.
614 Parlebàs 2001. p. 286.
615 Ibid., p.287.
616 Martos, et al., 2010, p. 6.
617 Veure capítol 1.5.1 "El lloc de la diferència", p. 65.
618 Segons Giddens (1991), en primer lloc, la regionalització és, normalment, associada amb "l'episòdic" tarannà de la
interacció social. En segon lloc, la regionalització és important pel concealment (amagar) o visualització de les
pràctiques socials. (Veure figura 4, p. 68).
619 No és sinó la idea parcialment materialitzada que es fan aquells que habiten els trinquets o carrers, la qual pot ser
parcial o mitificada. Varia segons el punt de vista i el lloc que ocupa cadascú.- Segons l'assignació de rols, per exemple:
postor, trinqueter, jugador, etc.- Imposa, però, uns punts de referència que no són el del paradís perdut i la seua absència
quan desapareixen no se satisfà fàcilment. (Augé 1998).
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qual es compon d'accions formalitzades que completen un ordre per al participant en el mateix.
En el ritus, com diu Padiglione,620 es capta una activitat intel·lectual, una efervescència cognitiva
que la racionalitat nega decididament. Els moments liminars constaten la indispensable presència de
custodis de la tradició i la formalitat. Seguint a Augé621 i la seua classificació de llocs antropològics
ens trobem davant d'una experiència dotada de sacralitat.
Segons Padiglione: "El ritual..., en tant que comportament altament formalitzat, permet unir allò
que la vida ordinària separa i exhibeix allò negatiu existencial que la cultura no tolera i expulsa de
la seua imatge."622
Radiografia d'una partida a un trinquet:
A continuació, en consonància amb les fases establertes per González en la pilota basca, 623
passem a descriure els moments liminars en una partida de pilota valenciana dins d'un trinquet:624
1) La fase preliminar comprèn l'aïllament dels protagonistes:
• Prèviament a través de la cartells i la publicitat en premsa i/o revistes (ara també virtual o
dins de l'espai de fluxos) ja s'han anunciat les condicions de la partida o les regles particulars
de l'embat. (Si hi ha feridor específic, si el punter o mitger ix de baix de la corda, o si les
galeries estan prohibides en el cas de la modalitat d'escala i corda, si hi ha diners en la
corda, si es tracta d'un desafiament... També, tot i que menys usuals es poden donar casos
com que un equip sempre jugue al dau o que no hi haja ferida, etc.)
• Es tracta de la gestió cerimonial dels preparatius. Per una banda hi ha la transformació dels
jugadors en el vestidor del trinquet625, és quan comencen amb la parafernàlia d'arreglar-se
les mans626 i es visten de blanc. Aquest espai no deixa de ser l'espai dels jugadors tocant la
sacralitat. D'altra banda els trinqueters i marxaors embetumen les pilotes, les col·loquen en
el caixonet, tensen la corda, procuren que tot estiga ben agranat i es posen els davantals amb
els corresponent talons.
• La salutació- que només es dóna en esdeveniments importants com fires o campionats sota
el model esportiu institucionalitzat, és a dir en les partides del dia a dia no es fa-627 i el
llançament de la xapa, per veure qui comença al dau o al rest.628
• L'escalfament dels protagonistes. En aquesta fase hi ha interaccions amb els aficionats que
sovint estan creuant la pista. Se saluden mútuament i xerren. També hi ha interaccions entre
els marxaors i el públic. Aquests primers comencen a proferir les postures en veu alta: "On
tirem rojos o blaus?" "...Done de 5...?". Llavors, els primers intercanvis entre postors i
trinqueters ja tenen lloc amb la conseqüent travessa, de vegades amb els diners per davant i
d'altres per mor de la confiança i la paraula sense la necessitat de donar-los. Tal i com ens
620 Padiglione, 1996, p. 402.
621 Augé 1998.
622 Padiglione 1996, p. 400.
623 Gonzàlez O. 2005, p. 168.
624 Aquesta descripció, és fruit de l'observació participant en el treball de camp. Cal destacar que en el carrer ja no es
fan travesses. Hem pres l'exemple del trinquet perquè és on millor es conserva la tradició. Això i tot també posem
exemples del que passaria al carrer, un espai que, com hem vist, ha patit una institucionalització esportivitzadora que ha
minat la tradició.
625 Tot i això, hem de dir que sovint, la gent pot entrar a saludar-los i que tots dos equips es canvien en el mateix
vestidor. També si hi ha dues partides, que és allò habitual, els de la primera que entren a llevar-se les proteccions de les
mans i dutxar-se coincideixen amb els de la segona que encara no han eixit a escalfar.
626 A comarques com la Ribera en diuen enrollar-se.
627 Cal diferenciar ací el model valencià del basc, però, atès que als trinquet valencians hi ha: les partides del dia a dia,
sense cap al·licient modern competitiu, sinó tan sols els diners de la partida; les partides d'exhibició: allà on la pilota ha
desapareguda; i les partides dins de competicions o campionats oficials: fires de cada poble, Bancaixa i Diputació.
A Euskadi, on hi ha un joc de pilota completament modern i industrialitzada, les partides estan sota la cobertura
esportiva institucionalitzada, és a dir, formen part de competicions i campionats oficials en què han hagut de trencar
amb la tradició.
628 El terreny de joc es delimita en dues parts tenint en compte qui trau o rep la ferida: la banda del dau o la banca en
llargues i qui rep la primera pilotada: la banda del rest.
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deia el trinqueter de Pelayo:
AT 13: ... la majoria de la gent te guardes els talons. Vull dir t'ajues 50. Me guarde el taló....

La relació dels aficionats amb els jugadors és de confiança i proximitat tal i com relata el
trinqueter de Massamagrell:
Manolo: ..., la gent passa per el mig la canxa. A viatges no deixen ni calfar. (...)..., la gent, en seguida, té el
d'això de ficar-se a parlar en els jugaors i ficar-se a parlar...

2) La fase liminar comprèn la partida, l'embat pròpiament dit. Com diu Gonzàlez: en el temps de
la comunitat la pilota no seria sinó un ritus de marge, liminar en tant que constitueix un període de
rescissió de la quotidianitat.629
• Aleshores té lloc el codi tàcit implícit de gestos: les esperes, les pauses, la successió de fases
la repetició de posats, gestos, i paraules: el "va de bo" per banda del trinqueter o marxador,
els intercanvis recíprocs de posats entre el marxaor o trinqueter i el postors i els jugadors.
Tot correspon a una ritualització marcada pel trànsit en les travesses i les interaccions entre
els aficionats, entre els aficionats i els jugadors, entre els mateixos jugadors, entre els
jugadors i els postors, entre el trinqueter i el marxaor, el marxaor i els jugadors, el marxaor
i els aficionats o postors, l'home bo i els jugadors i l'home bo i els aficionats. Constitueix,
seguint les paraules d'Augé,630 un univers de reconeixement en què les complicitats del
llenguatge i el fet de compartir referències creen una forma d'identitat momentània. Seguint
a Sloterdijk631, ací els éssers humans desenvolupen una relació conreada i intenten una
identificació amb ells.
Les relacions entre els aficionats, per tant, s'allunyen de la lògica de la pràctica:
AT 13: ..., la gent és un món de vida, és que te relaciones en la gent. Ací s'han fet. Si jo haguera cobrat un € per
cada tracte que s'ha fet ací, no cal treballar. Ací s'han fet tractes de solars, de pisos, de taronja.
J 16: És que és un puesto que a part de mirar la partida, xarra molt, és (...) (...) i xarres i veus la gent. És un
puesto que jo tinc molt de gust. De jovenet jo juava i ja m'agradava l'ambient, l'ambient del trinquet.

•

•

La tradició es presenta a ulls de tothom: L'ús d'estris arcaics: la pilota, els paperets de les
travesses, el davantal del trinqueter, el vestuari dels jugadors, les faixes, els pantalons
blancs, les mans arreglades, etc. Un vocabulari de frases fetes ben vives i ultraespecífiques
pròpies d'una cultura subalterna: "a dos de val", "a dos de trenta", "tallar corda", "ferir", "fer
el dau", "picar muralla", "la pilota ha trencat...", "a l'aire", "rebot", "bot de braç""...Qui vol
prende de deu?","... de deu donen, done de vint...?" "De vint als rojos..., qui vol blaus"
El tractament de la dimensió espacial i temporal que aquests procediments impliquen
estableixen uns comportaments obligats que identifica els actors i cristal·litza en una
separació de rols: marxaor, trinqueter, aficionat, postor, persona aliena, feridor, la dona... La
mostra de totes aquestes fases tradicionals alhora arriba a ser, doncs, un tant esotèric, objecte
de comentaris i interrogants el que passa en un trinquet.
AT 13: ... Ací és que n'hi ha una llei no escrita i és que tens la obligació de respectar al que tens al costat i
respetar al juaor que tens al costat teu...

3) La fase postliminar abraça des del moment que puja al marcador el darrer quinze fins la
celebració i ofrena del triomf.
629 Gonzàlez, 2006, p. 168.
630 Augé, 1996, p. 102.
631 Sloterdijk, 2007.
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•
•

Durant el darrer joc, en el canvi de camp el marxaor anuncia la partida per a la setmana
vinent tot i dient els noms dels jugadors i les condicions d'aquesta.
En cas del lliurament de trofeus i primes per guanyar també inclou la fase d'aquest
lliurament a la llotja de dalt del trinquet, que és on són les autoritats, que en aquest cas solen
fer acte de presència i, sovint, lliuren els trofeus tot i felicitant als jugadors entre
aplaudiments i somriures.

Entre els jugadors i els aficionats també hi ha moltes interaccions un cop s'ha acabat la partida.
Com diu Mònica de Massamagrell:
Mo 15: Jo pense que per, tamé, és l'ambient. L'ambient que envolta a la pilota, ja no soles el juar, sinó después
d'una partida l'estar en tota la gent, en l'equip contrari, en els, això és lo que agrà no?...

D'altra banda fora del ritual del trinquet la relació entre trinqueters continua sent de camaraderia i
cooperació, la qual cosa emfatitza el procés d'identificació amb la comunitat.
Manolo: ... Una relació que n'hi ha d'amistat, d'això de fer-se favors.

De portes cap enfora del trinquet la introducció dels agents en el camp ve marcada per les
relacions prèvies establertes entre els jugadors, els aficionats i trinqueters:
Nacho: ... Del club provaves al trinquet i si eres bo a jugar i ahi començaves a tramar les amistats i tal, jo que sé,
a teixir una red d'amistats que són les de ficar-te en eixe món. Una vegà fiques el cap i a jugar.

En l'actualitat la pilota s'ha fet un lloc com a comunitat virtual entre la xarxa pel que fa a les
dades informatives sobre el fenomen com: noticies, agenda setmanal de les partides, entrevistes i
cròniques. També hi és present en les xarxes socials com el facebook o el twiter i en blogs que
tracten aquest camp i que tenen seguidors afins. Tot açò, però, no deixa de ser minoritari també. És
a dir, la rellevància en l'espai de fluxos és baixa tot i que va in crescendo tocant el nombre de
visites.
Com diu Carles Feixa632 els joves empren els materials culturals i lingüístics disponibles, cosa
que dóna lloc a un estil de vida i una pràctica de consum determinada. En aquesta línia, i seguint a
Castells,633 la majoria de joves estan dins de la societat xarxa, és a dir, obtenen la informació i la
inspiració a partir de fonts globals.
Genovés II: .., d'una manera es crea una xarxa al voltant de la pilota que hui en dia... Sí que és de veres que, poc
a poc, va estenguent-se... És algo molt ràpid..., molt fàcil...

Ricard Sentandreu, professional del raspall i creador el 2014 del web pilotaveu (que forma part
del diari digital "La veu del País Valencià") ho veu així: "..., l'objectiu..., és convertir-se..., en un
nexe d'unió informatiu per a tot el món de la pilota valenciana, i contribuir així en una necessària
promoció i difusió perquè algun dia siga realment el nostre esport".634 "..., una mitjana de 400 visites
diàries, 12.000 mensuals, vora 30.000 pàgines vistes i més de 6.000 seguidors únics al mes..."
"...Compta amb més de 1.700 seguidors a Facebook..., 1.100..., a twitter..., i amb forta presència al
google +".635
Això fa, com diu Sentandreu, que, ara per ara, siga tot un referent que cerca trencar els límits
existents en la pilota a través de l'espai de fluxos. El problema, però, és que la comunitat continue
sent endogàmica.

632 Feixa, 2009, p, 79.
633 Castells, 1998.
634 Sentandreu 2106, p. 165.
635 Íbid , p. 166.
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4.4. Procés d'identificació
En aquest apartat en primer lloc es contextualitza la tradició dins de la modernitat i els processos
d'hibridació entre allò local i allò global. Posteriorment s'analitza la identitat grupal tot i emfatitzant
les qüestions simbòliques i el nacionalisme banal en el cas valencià.

4.4.1. Dinàmiques i friccions entre la tradició i la modernitat
L'anàlisi de la pilota valenciana ens du una millor comprensió del capitalisme contemporani, de
les contradiccions que conformen la globalitat i de la vigència d'allò local.
El que Elias636 anomena la conversió dels passatemps en esports que succeeix amb l'aparició dels
Estats Nació i la industrialització637 no ha acabat de completar-se en la pilota valenciana, la qual
cosa, en part, es atribuïble al fet que el valencians no tenen una consciència identitària pròpia, així
com que el teixit industrial valencià no és molt potent.
Els valencians, per tant, no han esportivitzat la pràctica en la vessant professional, la qual des de
l'estructura jeràrquica esportiva és la més important i actua d'aparador de la base aficionada o
amateur. L'esport contemporani, no debades, és un procés genuí de la revolució industrial.638
De fet, la lògica interna de l'esport va paral·lela amb la lògica de la producció capitalista, amb les
lleis del mercat o amb la lògica del sistema de representació parlamentària. La societat
esportivitzada acultura tot el que toca, per això mateix ha acabat amb tot el ventall de jocs
tradicionals i autòctons que n'hi havien abans del procés d'esportivització moderna. Per a Saul
García Blanco639 l'esport engendrat als col·legis anglesos està impregnat per l'utilitarisme en què
sols s'accepten els valors del treball, la mecanització, etc. A partir d'ací es dedueixen valors
perfectament contemporanis que promouen l'esport com: la igualtat, la lliure competència, la
justícia, el progrés i el treball o la moral del triomf i de la salut. La percepció actual arran del treball
de camp és que la pilota sí que és considerada com a un esport tenint en compte els valors
contemporanis (esmentats abans, sobretot pel que fa a al treball) però, contradictòriament, no és
considera moderna:
AT 13: Modern no, modern no. (...) Home, ací, lo que.... Falta l'estètica de la vestimenta . A vore si m'entens hui
en dia la Nike no va a entrar en la pilota, no, ojala... No, bueno mosatros fa 8 anys canviàrem les camisetes
blanques per blaus i roges, algo s'ha fet.
Mez 14 P2: No, no, jo un esport home (...) un esport que sinó estàs al 100% no vas i, i tens que estar físicament
bé de cames, bé de braços, bé de cintura...
Paco: Home, jo crec que és un esport, lo que passa és que- silenci- com sempre s'ha dit el joc de pilota. És un
esport hi ha que preparar-se bé i...(...) Sí hi ha que preparar-se i tindre una tècnica...
Dani: És un esport modern ehmmm... No va molt poc a poc... A nivell de mitjans de comunicació, o a nivell de
repercusió, o a nivell de televisió, o a nivell de seguidors pués a vore, encà estem lluny d'altres. Si el comparem
en altres esport minoritaris que hi han com puga ser l'handbol, el volei, o com puga ser l'atletisme digam ací a
nivell de la Comunitat tampoc estem tan mal, vull dir (...)... Cada volta va modernitzant-se més, vull dir, des de
la vestimenta del juaor, hasta els marcaors electrònics, hasta la serietat de que antes estàvem, eixim a calentar i
"on tirem" i una hora ahi als blaus, als rojos. Ara pràcticament totes les partides el juaor ix calfa i en seguida ja
va en serio. Pués, bueno, pués, això digam són camíns un poc cap a la modernització però falta molt per fer.

636 Elias, et. al ., 1992.
637 Dunning 2003, p. 91. Veure capítol 1.1.2 "Què és l'esport?", p. 28. En el nostre cas estem davant de quasi esports.
(Veure capítol 1.1.3.2 "La pilota valenciana: una relació dicotòmica entre l'esport i el joc", p. 33).
638 Garcia Ferrando 2009, p. 31.
639 García Blanco, 2006, p. 86.
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L'aspiració a assolir el rang d'esport modern 640 és palesa entre els entrevistats, la qual cosa, delata
tan que vivim en una societat esportivitzada, com que la ideologia amb què s'identifiquen els agents
de la pràctica és la representativa de la societat en la que viuen. Per aquesta raó, a hores d'ara, un
pilotaire és considerat com un esportista qui entrena i es cuida per estar en plenes condicions per a
jugar a pilota. Abans, en canvi, no havien assimilat aquesta ideologia i la compatibilitat de la
pràctica de la pilota amb una vida menys dedicada a l'esport estava normalitzada. La declaració del
pilotaire de raspall més veterà en actiu palesa les diferències entre la generació de pilotaires de quan
ell començà (dècada dels 80 i els 90) i l'actual (en el segon decenni del segle XXI).
Moro: A vore, lo que admire ara a les noves generacions és que ells viuen per açò. És que ells, l'entrenament és
impressionant. (...) Molt preparats. Jo això no ho feia ni ensomiant-ho i ara als 40 anys me toca fer-ho. Vull dir,
jo no havia entrenat mai. Jo no havia entrenat mai tant com ara. Mai. (I els teus companys de la teua generació?)
D'abans, res zero. (Era juar la partida...), un poquet, poc, molt poc i ara em costa tots els dies entrenar-me- Veu
de cansanci- es nota- (Vale, vale, o siga que ara se cuiden més no?) Barbaritats, barbaritats, en la dieta, en, en, en
(supose que tindran algun preparaor físic) Sí, sí ,tots o a casi tots (I tenen una planificació) és que, és que, és una
animalà lo que se preparen. Jo crec que antes si m'ho hagueren fet això hagueren jugat més crec jo.

S'entrellacen les tensions entre esport i joc i per extensió entre innovació o modernitat i tradició.
En un cas com el de la pilota valenciana trobem que si passara a ser un esport no mantindria la
fidelitat a una cultura o forma històrica de fer. Aquest cultura, hàbitus o forma de fer roman aliena a
la societat de la que forma part. La imatge que és un món a banda és més present que mai atès que
ja no es correspon amb els valors d'una cultura rural que va desapareixent. 641 La divergència amb la
pilota valenciana i la ideologia imperant en la València del segle XXI s'apregona encara més, cosa
que agreuja la marginalització de la pràctica.
Nacho:... perquè és tot per lo mateix perquè se te en compter a la gent que ja va. Si tu vols ampliar, digam, els
espectaors... pa que s'entenga millor des de fora... (I espectaors nous ne van o no?) Jo crec que zero, la novetat
que pot haver en el trinquet són els pares dels xiquets que comencen a jugar (o les nóvies dels jugaors?) -riu- O
les novies. Si hi ha alguna xica sempre és la novia d'algú. Vull dir, és que clar, és un món molt tancat, per lo que
estem parlant te pots donar compter. Molt conservaor és.

Com a proposta de conversió de la pilota en esport els poders valencians van crear el Pla director
(2012-2016) que segons Agulló642 és un impuls per a la pilota que s'elaborà de forma consensuada
des de la Conselleria de Governació i Justícia amb la Federació de pilota, l'objectiu a priori, era
tractar de dotar a la pilota d'una estructura sòlida, així com regularitzar i protegir l'actuació dels
professionals i sectors implicats (se sobreentén trinqueters, Federació i Val Net), conciliant tots els
interessos d'aquests estaments que en formen part. Es cerca una homegeneïtzació i, per tant,
esportivització completa de les instal·lacions, així com potenciar la figura del propi professional en
les modalitats d'escada i corda i raspall, regular les competicions oficials, garantir la transparència
del joc a través de la figura del jutge federatiu i aconseguir un bon funcionament de l'estructura del
món professional (en decadència i en precari) a través de comitès tècnics. Com hem vist al llarg de
la tesi una cosa és el que diuen i un altra el que fan:
Vicent: El pla director és una xarxa de vots captius... Pretenien crear una xarxa des de dalt i..., subvencionar totes
les partides... Ha sigut un desastre... Però al mateix temps no s'ho creuen ...

Manolo: ..., és que si el pla de director tindria que nàixer de la Generalitat i ell vol agarrar als jugaors, fer-los
tots una nòmina, fer-los que tinguen un jornal digne. (Com si foren funcionaris...) Exacto. Té que pagar-los!. Si
no n'hi han diners com els ha de pagar. Per això no se fa. No s'executa...

640 Veure capítol 1.1.2, "Què és l'esport", p. 28.
641 Cal recordar els valors que configuren el capital simbòlic de la pràctica. (Veure capítol 4.2. "Hàbitus fossilitzat", p.
233).
642 Agulló 2013, p. 89.
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Dins del Pla director hi ha el CESPIVA que és una escola d'elit on van els pilotaires joves més
destacats fins els 18 anys. El que succeïx, però, és que després d'aquesta estructura moderna
institucionalitzada per la Conselleria el que hi ha és l'estructura premoderna vigent encara en el món
professional, és a dir, la figura del trinqueter decideix el que l'interessa per al seu trinquet i llavors,
es donen les condicions perquè s'establisca la relació de fissió-fusió:
Mez 14: Els alumnes del Cespiva tenen una beca de 500€ a l'any pa la gasolina, per anar ahi a entrenar tres
dies... Home, de normal, ahi està el campeonat de juvenil de la Federació que, normalment, entren tots els
xicuelos destacats, està el campeonat del Cespiva i después ja és la figura del trinqueter. Si eixos xicuelos han
passat per els trinquets i agrà als trinqueters i això m'imagine que después del Cespiva sempre està lo dels
trinquets. N'hi han xicuelos del Cespiva, per exemple, José Salvador, Rafa Margall, que jo ja vaig portant-los a
Burriana a la primera, a Vila Real a la primera i quan tindran 19, 20, 21 anys i isquen d'allí si continuen anirem
busant-los i si s'han arretirat perquè no han arribat pués buscarem uns atres, és una roda (Però, jo ja no pense en
qüestió de que arriben o que no arriben jo pense en qüestió si se podran dedicar a això professionalment)Silenci- Tots no, segur, segur que tots els que tenen no, no no viuran de la pilota.

El tradicionalisme no qualla amb les innovacions més pròpies de la modernitat. Olaso643
encertadament diferència la ideologia esportiva i la lúdica de manera que el joc tradicional sorgeix
de baix, posseeix una estructura oberta, és comunicatiu, creatiu, espontani i intranscendent. En
canvi, l'esport sorgeix de dalt, posseeix una estructura tancada, és eminentment competitiu, alienant
i té un afany transcendent. La ideologia del joc tradicional és amb la que s'identifiquen els agents o
aficionats de la pràctica investigada mentre que la ideologia esportiva no passa de ser un anhel. El
joc com el del nostre estudi, amb l'etiqueta d'autòcton, popular i tradicional, que encara persisteix,
està patint alteracions en els seus vincles amb el territori i amb la societat que el manté. Això i tot,
segons Friedman,644 en períodes de crisi com l'actual, té molt de pes el tradicionalisme, atès que
proporciona valors i arrels necessaris per a mantenir la identitat.
Si fem una ullada a les partides quotidianes en els trinquets, en les partides del dia a dia, l'espai i
el temps no estan deslligats com quan hi ha els campionats oficials que imposa l'empresa -la
indústria- i, en conseqüència, el temps separat de l'espai a través del marcador i el rellotge. Això no
és més que una reminiscència d'una societat tradicional.
En els jocs i esports tradicionals com la pilota valenciana s’ha assumit aquesta problemàtica
sense intentar canviar-la i per això no és agosarat pensar que el joc en sí mateix està en risc de
desaparèixer (en definitiva, és l'evolució dels jocs quan són modernitzats). Al capdavall, els riscs es
poden entendre com a objectes la naturalesa dels quals (caràcter, magnitud, acceptabilitat) depèn
d’un anell de creença i acció humanes.
A hores d'ara, si partim del paradigma de la societat del risc cosmopolita de Beck 645, ens trobem
davant d'oxímorons com que dins del País Valencià trobem una partida de llargues al carrer al
municipi de Sella (pràctica que roman sense pràcticament variacions des de l'Edat Mitjana) i a 30
Km en direcció a la costa, a Benidorm, s'erigeix Terra Mítica (un parc temàtic d'atraccions), que en
certa manera simbolitza el progrés. Pel que fa a l'ocupació del temps d'oci, per exemple, l'aficionat a
pilota de Sella estaria més pròxim a un avantpassat del segle XIII, que a un altre aficionat
contemporani de qualsevol altre esport.
Les conclusions que se'n deriven de la situació actual són que la pràctica no se sustenta només
sobre unes institucions o conselleries, sinó que és un complex entramat cultural configurat per una
xarxa de persones que són les que formen part d'aquesta activitat. El fet de construir instal·lacions
per a la pràctica no garanteix la supervivència de la pilota com succeeix en moltes poblacions
valencianes tal i com declara un tècnic de la Federació de Pilota Valenciana encarregat de la
promoció de la pilota en la base en un dels grups de discussió:
Richard: Un esport completament subvencionat no és un esport que la gent estime de veres, possiblement la gent
el practique perquè..., és cómodo.
643 Olaso, 1999, 92-3.
644 Friedman, 1994, p. 95.
645 Beck, 1986.
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Per a Sloterdijk les tendències globalitzadores atempten contra la normalitat de les societats fins
avui en dia: la vida en condicions sòlides, ètniques o nacionals de container i la llicència per a
confondre territori i sí-mateix.646 La mobilitat de les societats globalitzades fa que s'acosten alhora al
pol nòmada, al sí-mateix sense lloc (les diàspores de pobles sencers com el jueu), i al pol desèrtic, a
un lloc sense sí-mateix (els aeroports i centres comercials).
Es multiplica el nombre dels llocs de trànsit respecte als quals no és possible cap relació
d'habitabilitat per als éssers humans que sovint passen per allà. Els lligams al territori, per tant,
s'afluixen. Es forma un territori mitjà (a mig camí entre tots dos pols), que s'encongeix
progressivament, composat de cultures regionals madures i de satisfaccions arrelades al terra.647
El sociòleg Victor Agulló en un dels grups de discussió contraposa els valors de la pilota amb els
de la modernitat més deshumanitzada:
Victor Agulló: Una de les coses que m'ha cridat sempre l'atenció és que la pilota mobilitza a gent de diferent
tarannà i..., és un un punt important de trobada cultural i d'esbargiment front a la soledat, el contacte virtual, la
competitivitat malsana, la mercantilització de l'esport, la pilota valenciana ofereix una societat més basà en el
tracte directe, la familiaritat, el valor de la paraula... L'horitzontalitat en les relacions que és un fet que només
trobem en alguns esports d'arts marcials..., la força del pacte, la variabilitat de les normes...

La pilota valenciana en aquest cas funcionaria, en termes identitaris, com un referent estable
segons Castells, com alguna cosa sòlida segons Bauman, com el retrobament amb la seguretat
ontològica segons Giddens. Enfront dels sotracs continus que provoca la modernitat esdevé en un
mapa útil on integrar les experiències d'un món líquid i insegur que sembla dissoldre's
contínuament.648

4.4.2. Dinàmica de la identitat grupal: articulació de "el nosaltres"
Per a Friedman649 la història és el discurs de la identitat, la qüestió de qui posseeix o s'apropia del
passat té a veure amb qui és capaç d'identificar-se a si mateix i identificar l'altre en qualsevol
moment i espai donats.
D'altra banda, per a Castells650 la identitat és un procés de construcció de sentit que s'efectua
mitjançant fonts o atributs culturals que els subjectes van organitzant i jerarquitzant en el curs de la
seua experiència.
Totes dues definicions evidencien la capacitat d'elecció dels individus per a decantar-se per unes
qualitats o atributs i no per uns altres. En aquesta connexió s'estableix una jerarquia, es marquen
fronteres i es generen diferències.651 Aquesta jerarquia en la pràctica investigada ve marcada pel
territori i per les relacions establertes amb el territori:
Dani: ..., pues m'identifique..., en el meu poble... Sí, clar, per supost i en majúscules." "Importantíssim i jo on
estic és... No ho canvie per res del món, per res del món.
Ramón: Jo preferiria viure en Museros per l'ambient que, de poble, que t'identifiques més en la gent, que raones
més. Ací en el Port és més impersonal...
Moro: Sí, jo sóc molt d'Alcàntera (...) Pués que jo he tingut oportunitat d'anar-me'n a viure a atres llocs perquè la
meua faena estava més aprop, perquè jo faaaa 20 anys, per exemple, jo tenia tots els trinquets al voltant de la
Safor... Gandia, Bellreguard (...) claro entonces, me van oferir inclús pis i jo sóc molt d'Alcàntera... És que no sé
646 La classificació sociològica d'Augué de "no llocs" i "llocs antropològics" passa a ser quelcom més gràcies a
l'aportació de l'antropologica filosòfica d'Sloterdijk.
647 Sloterdijk, 2007, p. 183.
648 Castells, 1998, Bauman, 2005 i Giddens 1991.
649 Friedman,1994, p. 221-2.
650 Castells, 1998.
651 Laclau 1996.
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explicar per què. Sóc molt d'ací, no sé.

En consonància amb l'esport els ídols esportius poden actuar com a símbols que identifiquen els
aficionats amb els valors d'un esport conformant una identitat cultural que s'afirme en oposició a
d'altres.652 En la pilota valenciana, igual que en l'esport, els que esperonen tot aquest repertori de
símbols són els figures. D'entre aquestes el Genovés ha sobreeixit per damunt de totes.
Pel que fa al capital simbòlic, com hem vist adés, l'agricultura ocupa un paper important tot i
associant-se amb altres emblemes com el poble, la comarca o el territori:
Moro: ..., és el meu poble, són les meues arrels, vull dir tinc la meua família ací tota... Pués perquè jo pense que
és el poble que està identificat en l'agricultura. De tota la vida pués els hòmens han anat a l'agricultura. Encara
que ara està en...abandonada però...per la crisi i perquè la taronja no val diners, però tota la vida els hòmens han
anat a l'agricultura i jo des de xocotiu tamé. Jo antes de ser professional anava a l'agricultura. (...) Sí, sí, claro,
claro, no, no i en una colla de collidors.
Dani: ... Els hòmens que tenen camps de tarongers i li expliquen al fill com continuar. Vull dir, eixes
tradicions ... Tindre eixa arrel i saber un poquet d'on vens no? Jo això ho tinc claríssim.

Els elements culturals externs també són importants per configurar la identitat en tant es
contraposen als interns. Així un denominador comú a l'alteritat ho representen la ciutat i el
cosmopolitisme. El rebuig a aquests atributs ha estat constant en gairebé tothom:
J 16: ...com dia jo, pués jo em considere de poble (sí). Pués els puestos que vas i lo que tu has dit de que el
trinquet mos coneguem... Cada u va a la seua ehhh. Rozant-mos, però... No em llama és. Un montó de gent i
ningú es coneix. No em llama... Jo, vull dir, jo me'n vaig a Ondara, o a Pedreguer, o a Gata i note que estic més
dins lo meu, que quan me'n vaig a Benidorm... Perquè la juat de xicotet i perquè és la festa més gran del poble
meu era eixa. Això ho ha viscut.
AT 13: ... A mi m'agrà més la gent dels pobles que la gent de la capital en el món este. (...) A mi sí, són més
naturals. Són més parlaors, parlen més... No en els pobles n'hi ha perquè estan fent una llavor molt bona què són
clubs de pilota dels pobles.
Fredi: Pués mira jo sóc, visc a València i València no me desagrada però jo tinc com si tinguera una vena de
poble ... i sempre ha sigut d'eixa manera. Vaig nàixer a València. ... A mi m'agrada molt el poble, m'agrada molt
les tradicions, m'agrada molt la gent com pensa, com és i me sent molt identificat en un poble sobre no viure en
ell. És impressionant.

L'endogrup, com apunta Montero,653 produeix una identitat social positiva (sinó se cerquen altres
grups o es creen grups nous amb atributs millor valorats socialment), és a dir, el fet de pertànyer a
un grup ja proporciona una sensació de plaer i comoditat als que en formen part. Tot i que dins de
l'endogrup les identitats col·lectives són sentides de maneres diferents, cosa que té que veure amb el
predomini d'identitats múltiples que es donen en el món modern, 654 la identitat social positiva
sorgeix de dins de l'endogrup ("del nosaltres"), del que col·loquialment és conegut com el món de la
pilota.
La identitat entesa com un procés dinàmic i en construcció ha d'estar dotada d'una certa estabilitat
i uns límits que marquen les fronteres simbòliques. L'atribut identitari dels agents en la pràctica és
el lligam amb el territori, cosa que implica, també, la llengua.
L'autorepresentació de la societat proporciona un consens sociocultural bàsic entorn a una sèrie
de constel·lacions de significat que fan possible una comprensió (sagrada en principi) del món, un
compromís amb certs conceptes límit referents a la vida en la seua totalitat. 655 Això i tot, no sembla
clar quan i com un univers simbòlic compartit esdevé rellevant per al reconeixement mutu dels

652 Osua, 2012, p. 138.
653 Montero, 1996, p. 400-1.
654 Smith, 2004, p. 33.
655 Beriain, 1996.
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membres d'un grup, cosa que és un problema per a la identitat col·lectiva.656 La reflexió de Paco
Durà il·lustra el nostre argument:
Paco: ..., jo també me considere amant del nostre poble, de la identitat valenciana, per a mi és molt important la
pilota des de la vessant de que és una pecularietat que tenim els valencians que no la tenen atres. Considere
també que és important que dins d'eixe ecosistema, entre cometes, que pot ser eixe món de la pilota, la llengua
no s'haja perdut, és més és la llengua que s'utilitza i, per tant, la pilota faríem bé en que no se perguera perquè
mentre n'hi hasca pilota es parlarà valencià, saps lo que vull dir: en eixe món... Entra un jugaor que siga
castellanoparlant i als 4 dies ja veus que parla valencià (...) Sí, en canvi en atres àmbits és al revés. El que se té
que sotmetre digam és el valencià al castellà. El que dobla més prompte. En canvi, en la pilota no. Entonces jo
valore això molt i se fa sense forçar a ningú. (...). D'una forma natural, el que entra en el trinquet o en el carrer a
jugar ja veu que allí se parla valencià i que la llengua vehicular és eixa... Entonces, a mi això encara me força
més a amar la pilota perquè com sóc tamé defensor o amant de la llengua en el sentit de que pense que devem de
parlar valencià sempre que pugan pués, me faig jo ahi un poc una mescla..., entonces quan estàs en València en
el trinquet Pelayo, per exemple, és com un oasis.

Un dels arguments per diferenciar-se de l'exogrup representatiu d'allò urbà de parla castellana
l'aporta Noèlia de Beniparrell.
No 15: València està molt influencià per el castellanisme.

El trinquet és entès, metafòricament, com un refugi d'un idioma, d'una comunitat lingüística, com
diu el filòleg Frederic Llopis: "Es significatiu..., com el joc del pilota, com el trinquet, ha restat
aïllat, com una fortalesa inexpugnable, on ha trobat la nostra maltractada llengua gairebé l'últim
refugi... Doncs, es pot assegurar que el joc de pilota i la llengua han anat sempre junts..." 657
La pràctica estudiada, al capdavall, n'és un exemple més de l'existència de grups que han estat al
marge, o que han rebutjat la llengua i la cultura de l'Estat com a base d'identificació col·lectiva. La
dissonància dels afins a la pilota amb la cultura hegemònica castellanitzada és ben palesa fins a
hores d'ara.
En la pilota no hi ha la jerarquització lingüística que hi ha en la resta d'àmbits sociolingüístics
valencians, o, al menys el bilingüisme no fa que la llengua que és la subalterna en la resta de
situacions al territori valencià ho siga en el trinquet o en el carrer de pilota, sinó que el valencià, que
forma part de l'imaginari col·lectiu, ocupa la posició hegemònica. De fet, s'articula com a àmbit
d'immersió lingüística (com és el cas de jugadors monolingües com els de Godelleta, València o
Bicorp, per exemple). El valencià roman com la llengua vehicular hegemònica, cosa que contrasta
en la cultura hegemònica valenciana en què d'antuvi ha hagut una desafecció pel valencià.
El fet que la pilota de vaqueta encara bote pels carrers i trinquets del territori valencià forja una
veritable "identitat de resistència"658 sobretot contra la interconnexió que difumina els límits de
pertinença i la participació. És també una reivindicació de la memòria històrica.
Com estableix Buil659 en la nostra societat existeixen molts "altres" i ja no cal cercar-los en
cultures exòtiques sinó entre "nosaltres" com a conseqüència dels múltiples processos de
diferenciació i en ocasions d'antagonització, que la nostra societat activa. Estem davant, per tant, de
l'alteritat com a precursora de configurar la identitat. Aquesta alteritat al nostre cas és composta de
les pors i excessos que representa la modernitat: la corrupció, el frau i allò indigne.
D'altra banda dins del procés d'identificació amb la pilota hi ha una acumulació d'historicitat en
què es remet a un passat idealitzat. La nostàlgia per la continuació d'aquest passat en el present és
palesa. La carrega simbòlica que han acumulat sèries televisives valencianes de C9 com "L'alqueria
blanca", podem trobar-la també dins de la pilota valenciana però sense ficció. Si en "L'alqueria
656 Beriain, 2000, p. 179.
657 Llopis , 1987, p. 13 . (Pròleg de Llorenç Millo).
658 Segons Castells (1998) "la identitat de resistència" és aquella en què els col·lectius humans, en sentir-se rebutjats
culturalment o marginats socialment o política reaccionen construint amb els materials de la seua història formes
d'autoidentificació que permeten resistir davant de l'assimilació a un sistema en què la seua situació seria
estructuralment subordinada.
659 Buil, 2007, p. 331.
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blanca": "... Aquesta apel·lació al record s'activa com una forma memorística de caràcter personal o
d'índole grupal."660, en la pràctica del nostre objecte d'estudi les impressions de jugadors, aficionats i
trinqueters es retrotrauen a un passat més comunitari en el qual la pilota unia i vertebrava el poble:
Fredi: ... les millors experiències de la meua vida i la veritat és que és algo que... me dóna a mi el ser. Tinc que
agrair tot a la pilota.
Rovell: En l'època nostra lo que si que n'hi havia era una atra classe d'aficionat... No havia casi ningun deport
(No n'hi havia competència) Entonces..., la pilota tenia algo que atraia molt a la gent... El que tu vages a un poble
a jugar i te relaciones en, digam, tot el poble, pués te prenen... simpatia.
Dani: ..., jo recorde quan en l'equip famós, aquell històric eh anaven a a jugar a Montserrat o a Godelleta i
l'ajuntament posava un autobús..., però t'omplien..., per anar a vore-los. Això és molt bonico eh, això (Això ara
ja no passa no?) Això ja és molt difícil.
Joan: Home jo no sé si serà això de que "Cualquier tiempo pasado fue mejor"..., antigament i allí anaven les
figures consagrades i hui en dia vas ahí i qui, a qui veus, és que no hi ha ningú ahí.
AT 13: ..., si ací n'hi havia per els matins una partida de truc que juaven Pesudo que havia sigut porter del
Barcelona i del València, Asensi, Piquer i, i, un pastisser que era aficionat del València, loco, tamé ha faltat, pués
eixa partida s'ha perdut, però jo ha estat raonant en ells. En Asensi jo me moria de risa en ell perquè se sentava al
costat i me dia: "mira les cairetes el no se qué" i disfrutava la gana en eixa gent i entonces la gent jove jo no
conec que ningú que jue al truc, què vols que te diga, és un deport, és una partida.

Osúa661 fa esment a un ethos en formació que caracteritza la societat postmoderna en què es
prioritza una "comunitat emocional" caracteritzada per l'aspecte cohesionador de valors, llocs,
sentiments que estan circumscrits al localisme. L'autor fa una analogia amb les tribus, pres de
Mafessoli662, i adjunta el qualificatiu de tribus esportives amb el denominador de compartir una
emoció comuna i què ens reconeguem en comunió amb els altres. El trinquet talment com un estadi
esportiu esdevé en una catedral emocional, d'una manera més introspectiva i personal, però, atès
que no hi ha identificació amb un equip o amb uns colors sinó amb l'estètica del joc i amb els valors
que representa. Els agents ho han corroborat amb les seues declaracions:
Mez 14: ..., veus que ho viuen, que sí veuen un quinze estan a punt de plorar i veus que ho senten i que tenen
emocions en la pilota. (...)... És de veres que pa vindre a vore la pilota necessites eixe algo.
Paco: ... La pilota té, plàsticament és molt bonica.
AT 13: ..., Eh, la pilota és un sentiment...

Per a Duning: "l'esport s'ha tornat important en les societats modernes per la identificació dels
individus amb les col·lectivitats a les que pertanyen, és a dir, la formació i manifestació de
sentiments col·lectius i l'equilibri grupal."663
La pilota valenciana, però, en tant articuladora de tota una cultura subalterna, a més d'invocar i
excitar els sentiments, de viure una experiència emocional intensa també invoca la tradició tal i
com diu el màxim figura del raspall Waldo: "la pilota té un considerable vessant tradicional i
emocional que fa que ens enganxe a molts de nosaltres."664
La pilota entra de totes totes, tal i com declara Josep Pérez Soriano 665 en la categoria de signe
cultural folk tot i que la majoria de pilotaires i molts aficionats, producte del canvi de la societat
tocant la modernització urbana, han deixat de ser llauradors, jornalers o menestrals per ser
660 Peris, 2015, p. 231. En referència a la sèrie televisiva "l'alqueria blanca" emprada com a repertori simbòlic on es
condensen les senyes de la identitat col·lectiva. (Com ha passat amb altres sèries televisives en altres llocs).
661 Osua, 2012, p. 139-40.
662 Masfessoli, 1990, p. 50.
663 Dunning, 2003, p. 16.
664 Vila, 2013, p. 161.
665 Pérez, 2016, p. 241.
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universitaris, funcionaris, autònoms, o assalariats. A causa d'aquests canvis, la pilota, com declara
el periodista Paco Durà, està perdent autenticitat dins de la societat valenciana:
Paco: ... El jugaor de pilota tamé és gent del poble. Lo que passa que hui tamé ha evolucionat i la majoria són
xavals que estan estudiant, molt d'ells són universitaris, tenen una cultura, una formació, se nota i això que, per
una banda, és bo perquè, digam, que els modals dels juagaors s'han pulit prou, al mateix temps li han llevat
essència la pilota perquè tradicionalment el jugaor de pilota és el que sent el ferro i quan erra la pilota "Ahi" se
caga en algo, o vol esgarrar-se la camisa o renega, maleix i això s'ha perdut molt. Ara una partida és, moltes
vegaes diuen: "Açò és una partida de muts" perquè la pilota sempre ha sigut, per lo menos renegar, encà que no
siga blasfemar...El jugaor de pilota quan l'erra té que sentir que l'ha errat i transmetre al públic que erra la pilota i
que està fastidiat perquè l'ha errat i que..., a la pròxima vol i això en el jugaor d'ara no se transmet. (I abans si?)
Sí, abans sí. Abans el jugaor sentia més el ferro. I Ara els jugaors pareix que. Claro, els modals han millorat però
l'estil clàssic d'eixe esportiste que, eixe pilotari d'abans de fa 40 anys per dir algo, ja no és el mateix. No pareix
tan autèntic el d'ara. M'explique o no? (Supose que abans no estudiarien tampoc?) Claro, era gent que anva al
camp i tal i claro, pués el llenguatge era més, el vocabulari..., era de més baixa calitat. Però és que al mateix
temps això fa que la pilota pareix que siguen més senyorets, que no senten tant el ferro i quan la partida no ix
bona com no obrin la boca, la gent se queda més decebuda. (A l'aficionat tu veus que això no li acaba d'agradar?)
No, no, la pilota vol geni, geni.

La ruralia, però, com diu Pérez Soriano: "és una categoria social dinàmica, que s'inserix en
processos culturals globals, i alhora que contribueix a la diferenciació local, és receptora i
productora de significats."666 En la postmodernitat, com hem estudiat, allò local abraça la dimensió
simbòlica i metafòrica cap a la recerca de la identitat. Llavors, el perill, com declara el mateix autor,
és que quede relegat a un residu anacrònic, a un fòssil etern sinó entra dins dels mitjans de
comunicació ni de l'educació.
La pilota roman com un tresor cobejat per les classes dirigents a l'hora de trobar la identificació
que els cal amb el territori i la cultura valenciana. Les pràctiques tradicionals i autòctones com la
pilota valenciana esdevenen en un acte autèntic que, al nostre cas, dota als valencians d'història i
identitat. Tant és així que, en l'àmbit polític o institucional, la pilota valenciana ja està esquitxada
per la pugna i el joc brut en les lluites entre els diferents partits que aspiren al poder. És l'emblema
que cal controlar perquè proporciona una bona propaganda en tocar la fibra identitària. Tot i això,
pel que hem comprovat, la manca de credibilitat d'aquest discurs ha estat manifesta i tot ha quedat
en simple propaganda a fi de construir un passat. Així tal i com declarà públicament l'ex conseller
de governació i valeedor del "Pla director" Serafín Castellano: "La pelota merece una
discriminación positiva." 667
Victor Iñúrria (entre el públic a una conferència que emprarem com a grup de discussió): ... Zaplana va dir: hay
que separar de una manera positiva a la pelota.

En l'anàlisi del discurs observem que Zaplana pretenia separar que no incloure la pilota dins la
societat valenciana, mentre que gairebé vint anys més tard Serafin Castellano, també del PP 668, ha
estat dels polític que més s'han preocupat per la pilota, la qual cosa només es pot entendre pel vincle
emocional que manté amb la pràctica ja que l'avi de Castellano fou el trinqueter de Benissanó, el
seu poble.
En aquesta línia les reflexions del pilotari Nacho han estat compartides per gairebé tots els
entrevistats:
Nacho: ..., de cara a la galeria, diria jo. De cara a la galeria, sí està molt bé, però..., eh pa vendre al poble que
s'està fent algo per la pilota...

666 Íbid.
667 Article Valencia Plaza 15/03/2015. "La pelota ese oscuro objeto de deseo". "El Pla Director" tractava d'un projecte
de la conselleria de Governació presidida per Serafin Castellano per modernitzar i professionalitzar la pilota.
668 El PP ha estat el part hegemònic amb una majoria absoluta aixafant durant els darrers vint anys.
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Pensem que, com molt bé diu Roger Bartra,669 ací entra en joc el component malenconiós pel qual
la cultura moderna valenciana inventa el seu paradís perdut i en el seu nou imaginari incorpora la
pilota a més de la llengua pròpia. Arran d'açò és necessari incloure el nacionalisme banal670 com
l'embrió que explica la crisi en què es troba la pilota. L'apropiació d'aquesta atribut, com quelcom
inherent als valencians, i la conseqüent resignació per banda dels agents ha estat manifest al llarg
del treball de camp.
AT 13: ... Pués perquè som valencians, no li pegues voltes. Els valencians somos lo que són. (...) Sí, jo sí, sí. Jo
ho tinc més clar que l'aigua... El valencià és un mesinfot...
El genovés: ... Açò està en el cas del valencià..., ja és qüestió de cultura..., les arrels i les tradicions... Crec que
pequem d'això un poc tamé. ... però en eixe aspecte crec que s'hauria de voler més a les nostres arrels.
Rovell: ... Tenim un caràcter, quan jo era jovenet, a mon pare dien, que jo tenia 10-11 anys: "mil duros i
tartaneta", que volia dir que en mil duros i una cabriolet d'eixos que n'hi havien entonces el mes feliç del món,
els demés que s'apanyen i aixina som i no n'hi ha més.
Paco: ... Ací és que que per desgràcia com el sentit nacionaliste no està molt arrelat pués entonces, al final, pués
dius mira, saps. Te desenganyes i dius: "bueno pués ja està bé...
Ramón: ... El tema de parlar de País Valencià no ho tenen gens clar, però bueno.
Un del públic a una conferència671: ... Si esta imagen es la actual. Tenemos el fruto actual. Mientras no canvie la
imagen de proyecto el joc de pilota en la sociedad valenciana no va a canviar nunca la estima del 90% de la
población hacia este juego, porque la inagen dice todo y lee todo y sirve como referencia al resto de la
sociedad...
Una del públic a una conferència672:... ha estado desprotegida por los de antes por los de ahora, en el fondo
somos un pueblo que nos queremos muy poco a la pelota, a la lengua, a todo...) Esta és una de les xarrades que
més gent n'hi ha... És un tema sociològic... diu un altre del públic.

De les declaracions d'aquestes persones es denota una societat malalta que gairebé no s'estima,
una comunitat sense cap projecte de futur compartit amb el territori, la llengua o l'economia.
Al respecte, cal destacar que al País Valencià, històricament, hi ha un debilitament en la primacia
del "nosaltres".673 Hi ha, de fet, unes identitats locals que potencien un hiperlocalisme amb
connexions dèbils i reactives.674 S'és més localista perquè hi ha un rebuig a l'autodefinició que du a
la població a apostar pel reducte local com a posició de resistència contra la cultura global. 675 En els
90 els valencians eren els que més s'identificaven, de tot l'Estat, amb la localitat i amb la província
de residència.676
Segons la categoria de nacionalisme banal la identitat valenciana s'entén amb un marcat perfil
regionalista (dins de la identitat espanyola) la qual a partir de posicions conservadores ha conquistat
una posició hegemònica en la societat valenciana des de la transició democràtica. 677 Aquesta
identitat col·lectiva és percebuda en un context de normalitat. No és cap element conflictiu, ni
qüestionable. La identitat, llavors, lluny de percebre's com ideològica serà naturalitzada fins el punt
669 Bartra, 2005.
670 És un terme segellat per Michael Billig segons el qual les imaginacions nacionals es concreten d'una manera banal,
és a dir, quotidiana, rutinària, trivial, endèmica. (Billig. 1995, p. 24-25) .
671 Conferència "El futur de la pilota. Nous reptes." Veure capítol 2.3.4.1. p. 104.
672 Íbid.
673 Les dades que hi han sobre identitats nacionals indiquen que la identitat valenciana més clara és l'espanyolisme
(Ariño i Ferrando, 2000, p. 327). Poc més d'un de cada deu valencians prioritza la valencianitat sobre l'espanyolitat. És
molt significatiu que el nivell d'espanyolisme de la mitjana espanyola se situa per baix de la valenciana. Açò és
conseqüència, segons Vicent Flor, del regionalisme blaver (Flor 2011:273-4). És a dir que els valencians no tenen un
sentiment identitari com a grup diferenciat.
674 Llopis i Vidal, 2006, p. 214
675 Ibid.
676 Català Ll. 2012.
677 Peris A. 2015, p. 226.
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que no es pot entendre d'una altra manera.
Cal assenyalar, tal i com declara Flor, que la regió i el regionalisme han rebut una completa
desatenció, a diferència de la nació i el nacionalisme. "Han pogut més les ideologies que han volgut
"veure" en allò regional un reducte premodern (nostàlgic, foklòric i àdhuc reaccionari)." 678
Segons Flor la identitat regional compta amb els suports culturals següents: 1) la literatura de
masses a través dels best-sellers de Blasco Ibàñez. 2) la pintura costumista encarnada per J. Sorolla,
3) l'arquitectura amb el gòtic de la València medieval. 4) les festes, i en particular, les falles, que
generaren una osmosi amb la identitat valenciana i que participaren d'un regionalisme espanyolista i
anticatalanista. Això, és el substrat mental de valenciania que hi ha des de la Renaixença, que
reelaborà el blaverisme679.
Tot i això, i tenint en compte el tarannà cultural del nostre estudi, cal remarcar que d'entre els
agents entrevistats una minoria important optaven per emprar País Valencià en compte de
Comunitat Valenciana. Tenint en compte les implicacions polítiques i compromeses que això
comporta no és una dada irrellevant. A més a més, també han hagut que s'han declarat valencians
solament sense autodeclarar-se espanyols i que han avantposat el fet de ser valencians abans que
declarar-se espanyols, o bé s'han identificat amb el poble abans d'amb ser espanyols sense fer cap
esment a la valencianitat. La majoria, però, s'han autodeclarat espanyols amb total normalitat.
Així, de la mateixa manera, que, a través del nacionalisme banal, s'idealitza al llaurador entre
tarongers, l'horta, i la barraca o l'albufera, també es fa amb el pilotaire en el trinquet o en el carrer.
(Hi ha, de fet, una prototípica estampa en molts llars valencians d'una partida de llargues 680 que
recrea tot aquest paisatge simbòlic carregat de nostàlgia).
Segons Enric Ramiro681 ens trobem davant d'un territori amb una imatge bucòlica i festiva
íntimament relacionada amb els aspectes més pseudofolkòrics de la seua horta i el seu litoral. La
imatge de la mar, l'horta i les taronges, les falles i la paella imprimeixen aquesta imatge tòpica i
típica del País Valencià. Aquest autoestereotip coincideix amb estudis anteriors 682, oferint una fràgil
cohesió sistemàtica de la identitat valenciana. Tenim, per tant, una comunitat que viu
desproblematitzada, desvertebrada i sense fortes cohesions (tal i com es desprèn de les respostes
dels nostres agents). Per tant la imatge creada durant la Renaixença a mitjans del s. XIX, i
caracteritzada per una rica horta, jardins de flors amb dones formoses i on tot és festa i diversió (cal
remarcar la "ruta del bakalao" dels anys 90) en un "Levante feliz" roman sòlidament assimilada per
una gran part de la població valenciana del segle XXI.683
La sèrie televisiva de l'extingida C.9 (televisió pública valenciana) "L'alqueria Blanca", per
exemple, apostava per una crònica nostàlgica i va tenir un públic molt heterogeni com audiència 684,
d'una manera anàloga es podria dir el mateix de les retransmissions de partides de pilota. En aquests
casos es trencava l'estereotip que es tractava només d'un públic valencianoparlant d'àrees rurals o
semirurals, ja que l'entorn urbà s'incorporava a l'audiència en prime-time. A partir d'això es pot
678 Flor, 2011, p. 55.
La nació és "una comunitat imaginada com a inherentment limitada i sobirana" (Anderson, 2006, p. 24). Així, és una
col·lectivitat humana que s'imagina com 1) un grup fraternal lligat per vincles culturals, 2) que no abraça tota la
humanitat sinó una part, i 3) que es creu ama del seu destí.
La regió igual que la nació, com conceptua Benedict Anderson és una construcció social de natura cultural i, en
concret, una comunitat imaginada com a inherentment limitada i inherentment integrada en una comunitat superior i
sobirana, la nació. Els regionalistes, per tant, no l'imaginen com una comunitat independent o sobirana.
679 Ibid., p. 62.
El blaverisme és un moviment polític i ideològic valencià centrat en l'anticatalanisme que no havia estat un factor
central de la identitat valenciana tradicional, el qual es convertí, des dels 70, en un instrument molt eficaç per desgastar
l'esquerra i el valencianisme polític i reafirmar el projecte nacional espanyol. (Peris, 2015, p. 228).
"El blaverisme serà un agent particularment eficaç contra la normalització lingüística del català, del manteniment de la
preminència política del castellà i incidirà, tossudament i obsessiva, contra la recuperació de la llengua pròpia en
escoles i universitats". ( Flor, 2011, p. 57).
680 Quadre de Jośe Bru anomenat "joc de pilota." (1881). Veure imatge al final d'aquest capítol.
681 Ramiro, 2001, p.115-116.
682 Piqueras, 1996.
683 Ramiro, 2001, p, 116-17.
684 Peris, 2015, p. 230.
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inferir, novament, que el component malenconiós, segellat per l'antropòleg Bartra 685, ja esmentat
abans, es reafirma de totes totes.

V

"Joc de pilota" (1881) José Bru. (Tracta d'una partida de llargues).

685 Bartra, 2005.
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Arribats a aquest punt, després d'haver fet l'anàlisi, triangulació de dades, interpretació i discussió
dels nostres resultats passem a la darrera fase de conclusions on anem a sintetitzar els resultats tot i
triangulant-los amb els objectius, les hipòtesis, els rols i les fonts. Per a dur açò a terme seguirem
les taxonomies que hem creat amb els nostres categories.
Pel que fa als objectius que ens interessaven, en encetar la nostra tesi, relacionat-los amb els
resultats obtinguts, pensem que hem estat capaços de:
1. En referència al primer objectiu: estudiar el context de la pilota i els seus processos
d’identificació cultural i territorial, hem comprés les accions de la gent, així com les
experiències que obtenen en una partida de pilota. És a dir, hem esbrinat la substància dels
seus significats, gràcies al capital simbòlic així com hem analitzat el sentiment comunitari o
el capital social. Aquest objectiu és compartit per diferents categories: 3.2.1. Hàbitus, 3.2.2.
Comunitat i 3.2.3 Procés identitari.
Ultra, hem conegut les expectatives, anhels i interessos dels agents que configuren la
pràctica a través, sobretot, de la categoria 3.2.1. Hàbitus. Estem, de fet, davant d'una pràctica
local que ha creat uns hàbits seculars.
2. Pel que fa al segon objectiu: Esbrinar com s'articula o estructura la identitat en el joc de
pilota. Hem estudiat el capital simbòlic dels nostres agents, així com la força o intensitat de
la identitat comarcal o regional i l'esperit de poble, a través de la categoria 3.2.3. Procés
identitari i també de la categoria 3.2.1. Hàbitus.
3. Quan al tercer objectiu: comprovar la seua historicitat, des d'una vessant preferentment
diacrònica, hem analitzat els mecanismes pels quals la tradició perdura a través de l'hàbitus
sobretot, de la subcategoria 3.2.1.6. Trets premoderns, així com també a través de la
categoria 3.2.3.2 Endogrup: poble/Exogrup: ciutat. D'aquesta manera hem desglossat allò
veritablement històric d'allò mític o llegendari.
4. Pel que fa al quart objectiu: analitzar i esbrinar l’existència i l’aparent dicotomia entre
tradició i modernitat, hem comprovat com allò local, representat pel fenomen estudiat, es
juxtaposa a allò global a través de la categoria 3.2.4. Hibridació.
Finalment, hem de dir que també hem aconseguit un altre objectiu, que no havíem plantejat, a
priori, però que ha eixit profusament al llarg del nostre treball de camp, com ha estat conèixer la
gestió institucional i empresarial del fenomen a través de la categoria 3.2.5. Relació de poder.
En segon lloc, pel que fa a les hipòtesis, hem comprovat que la majoria es validen, així que
podem afermar que en el fenomen investigat:
• Els agents tenen unes condicions socials i particulars.
• Hi ha un camp identitari, simbòlic o metafòric.
• La pràctica generació rere generació reforça el sentiment comunitari o la consciència
col·lectiva.
• Es manté un vincle entre el passat, el present i el futur, atès que la tradició s'imposa.
• Es crea un nexe d'unió entre es agents implicats.
• Continua sent una pràctica ritualitzada i vertebradora.
• D'altra banda la hipòtesi: els valors són predominantment humanístics o intrínsecs, hem
trobat que és cert dins de l'honradesa estructural inherent en la pràctica, però a causa de la
deculturació o canvi en la jerarquia de valors (categoria 3.2.4.3) comença a haver una
lleugera tendència cap als valors instrumentals, per la qual cosa el capital simbòlic està
patint una evolució. Per altra banda, i fora de l'estructura interna del joc, sobretot en el camp
professional del fenomen hi ha un predomini de valors instrumentals que atenen als fluxos
de capital econòmic. Per tant, aquests valors humanístics interns en el joc conviuen amb els
valors instrumentals externs al funcionament del joc.
A continuació, tenint en compte la representació dels quatre pols d'aquest micromón, així com
l'assignació de rol i la seua combinació amb les variables que han articulat la segmentació de la
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mostra686 es fa a mode de síntesi una descripció de cadascun en l'actualitat. 687 En primer lloc posem
les característiques comunes i després els diferents tipus depenent de les modalitats o tipus. (Entre
parèntesis es mostren els números de les categories relacionades amb el rol):

5.1. Jugador
Com a trets comuns dins d'aquest rol, hem comprovat que hi ha un canvi d'ethos que consisteix
en la pèrdua d'horitzontalitat en la relació jugador-espectador, així com hi ha una tendència cap a
l'estandardització completa del joc de manera que es minimitza al màxim la incertesa en la lògica
interna del joc i s'advoca per assolir l'esportivització completa (3.2.4.3).
Pensem que això afectaria al capital simbòlic i als valors humanístics que estructuren la pràctica
(3.2.1.4), així com també a la figura de l'home bo, a l'endoculturació, al ritual, al tarannà
contrahegemònic de la pràctica, a la tradició i a les travesses (3.2.1.6). Tot i això, encara hi ha una
honradesa estructural i un capital simbòlic compartit per tothom. (3.2.3.1, 3.2.3.2 i 3.2.2.1 sobretot).
Totes dues modalitats professionals (el raspall i l'escala i corda) estan molt influenciades per
l'esport com a fenomen global, amb la referència de la pràctica homologa basca (3.2.3.4). Això ha
implicat una especialització pel que fa a la preparació física i el rendiment. La diferència és que els
d'escala i corda que estaven ja en l'empresa ja ho tenen (disposen de fisioterapeuta i preparador
físic), mentre que els de raspall ho cercaven ells fins fa un any pràcticament. (3.2.4.1)688
La pràctica està patint una minorització en tots els àmbits, (3.2.4.1) la qual cosa la deixa encara
més exposada a no poder competir amb els altres esports per captar nous adeptes que continuen la
tradició (3.2.5.1). Cada cop està més allunyada de les ciutats i més reclosa en els pobles on també
va perdent influència i està quedant més aïllada (3.2.4.1 i 3.2.5.1). El nombre de participants va
clarament en retrocés. A més a més, gairebé només es juga en l'àmbit esportiu federatiu obviant el
nou concepte d'oci esportiu (3.2.5.2).
En resum, sobretot en l'àmbit professional, el que hi ha és una convivència entre la tradició i la
modernitat. Ja no sabríem dir si la tradició fa funambulisme sobre la modernitat o sí és la modernitat
qui fa funambulisme sobre la tradició. (3.2.1 i 3.2.4) Tot seguit indiquem les diferències dins
d'aquest rol:

5.1.1. Jugador d'escala i corda professional689
Pels resultats de la nostra investigació podem dir que hi ha varies tipologies dins d'aquest subrol:
Per una banda, les figures o jugadors de primer nivell (3.2.4.1), que són els que els trinqueters
demanden. Juguen els campionats i lligues institucionalitzades i tenen unes retribucions
econòmiques superiors a la resta. Així i tot, el seu sou no passa de ser el d'un treballador normal. 690
A causa de la precarietat i marginació de la pràctica (3.2.1.2 i 3.2.1.2.1), comencen a veure que el
futur no els garanteix possibilitats de millora laboral. Sovint, comparteixen la seua dedicació
professional amb altres treballs, que alhora estan relacionades amb la pràctica en l'àmbit de
l'ensenyament a través del programa "Pilota a l'escola", o de les escoles de pilota i de tecnificació.
Així el que tenim és una endoculturació endogàmica.
Per altra banda, hi ha altres jugadors en nòmina que no estan tant demandats pels trinqueters i
que tenen uns ingressos molt baixos, els quals es poden considerar com jugadors de segona.
686 Veure capítol 2.4. "Mostreig estructural i intencional", p. 105.
687 En parèntesi posem els números de les categories a les quals fem referència i que es poden consultar al capítol de
resultats.
688 S'ha de dir que, després del deute acumulat per Val Net, l'aval d'un mecenes de la pilota (José Luís López) va refer
l'estructura institucional de la pràctica professional i la Federació de pilota passa a tenir un paper cabdal. Llavors, els
jugadors de raspall professional també han entrat a formar part de l'empresa tot i que molt recentment.
689 Per professional s'ha d'entendre, simplement, que cobra per jugar.
690 No passen de 2.000-2.500 € segons les nostres fonts. (Els mateixos agents entrevistats).
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Substitueixen als figures quan es lesionen en els campionats i juguen més partides del dia a dia.
En tercer lloc, hi ha els jugadors que van a jornal sense nòmina i que normalment són els que
juguen les primeres partides, com a juvenils, abans que els figures. Solen alternar les partides en el
trinquets professionals amb els campionats federatius d'aficionats (generalment en la modalitat de
galotxa i de llargues). Són jugadors de tercera. Ací es barregen aquells més veterans que no han
pujat de nivell, els que per l'edat ja han baixat de nivell que pertanyien a les categories anteriors
però que encara no s'han retirat i les promeses joves (menors d'edat molt d'ells) que aspiren a fer-se
un lloc entre els professionals consolidats. En aquest darrer graó hi ha els que vénen del "Pla
director" (3.2.4.1) i de les escoles de tecnificació, o els clubs de pilota, els quals fins els 23 anys
encara gaudeixen de campionats federatius i fins els 18-20 anys poden formar part del Cespiva
(3.2.4.1). Es dóna la paradoxa que s'estan formant jugadors d'alt rendiment i no hi ha un posterior
món professional que els aculla. (3.2.4.1)
El pes de la travessa continua tenint vigència, sobretot, en el jugador de menor categoria que, o
tenen una nòmina molt minsa, o, simplement, no en tenen. Cal destacar, que està deixant de tenir
sentit aspirar a ser professional, mentre que la pràctica continue formant part de la cultura
subalterna (3.2.1.2 i 3.2.4.1), per tant la possibilitat de la desaparició de l'ofici de pilotaire de la
modalitat d'escala i corda és una realitat. Si s'han de dedicar a altres treballs, o la seua font
d'ingressos principal (en cas de els figures) deixa de ser la pilota, perilla la professionalització
entesa com a excel·lència en el joc.

5.1.2. Jugador de raspall professional691
Pel que fa als tipus de jugador: figures, de segona, i promeses del CESPIVA comparteixen les
mateixes característiques que en l'escala i corda. (3.2.4.1) La diferència radica en què és un jugador,
que podríem considerar premodern, sense empresa, i que, per tant, encara manté una relació fissiófusió tradicional amb el trinqueter. (3.2.2.1)
En les comarques de raspall, com hem vist, la realitat professional dista de la de l'escala i corda
pel que fa al nombre de gent i a l'ambient en els trinquets. Hi ha un cert sentit de solidaritat entre
trinqueters i pilotaris que denota un canvi en la relació que mantenien la generació de pilotaires
anterior a aquesta. (3.2.4.1). Hi ha, per tant, un veritable capital social en augment (3.2.2.1).
Cal remarcar que, tant en escala i corda com en raspall, els pilotaires professionals d'abans
guanyaven molts més diners que els d'ara gràcies a les propines dels postors. Ultra, abans gairebé
no estudiaven i ara la majoria sí que ho fan. La racionalitat pràctica afavoreix aquest canvi ja que no
podran viure de la pilota en la majoria dels casos. A més a més, a causa que hi ha molts menys
trinquets amb activitat professional que abans han de fer desplaçaments més llargs per poder jugar,
sobretot els d'escala i corda.

5.1.3. Jugador/a aficionat/da de qualsevol modalitat i edat
Estan dins d'una estructura esportivitzada durant tota la temporada en totes les modalitats, cosa
que el diferencia del professional que juga més partides del dia a dia (3.2.4.1). Manca una
estructura esportiva integral, a causa que moltes escoles estan quedant-se sense club, o al revés:
clubs es queden sense escola, i llavors hi ha el perill que es trenque la continuïtat en la tradició.
(3.2.4.1) Com a dada força important trobem que el capital simbòlic i referencial dels infants no és
la pilota. (3.2.4.3) Ultra això, hi ha una desconnexió flagrant entre els clubs de pilota i els
trinqueters (3.2.5.1).
691 Hem de dir que, darrerament, atès que l'empresa Val Net va caure en fallida i ha estat avalada per un mecenes,
actualment hi ha 13-14 jugadors de raspall, més 15-16 d'escala i corda emparats per la Federació on també està
l'empresa Val Net. Com això passà després d'haver finalitzat el nostre treball de camp, no ens podem aventurar a
analitzar un nou rol de jugador que seria el professional de raspall en nòmina en Val Net. (Així i tot, en la pàgina web de
Val Net no consta la nòmina actual de jugadors professionals ni d'escala i corda ni de raspall).
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Pel que fa a les dones que han entrat en l'estructura esportivitzada de la modalitat de raspall
(3.2.1.1) la seua situació es magnifica més que en els homes per a pitjor (3.2.4.1).
Quant a les competicions internacionals on es fa un combinat de jugadors i jugadores aficionades
i professionals continua havent-hi un mecenatge d'estructura vertical692 (3.2.5.1).
La minorització (3.2.1.2 i 3.2.1.2.1) fa que cada cop els mateixos jugadors juguen a més
modalitats. És a dir, un jugador d'una zona originària de llargues com ara Sella (La Marina Baixa) o
Murla (La Marina Alta) també juga a galotxa i a perxa dins la mateixa temporada. També ha fet que
els pobles s'unisquen en subcomarques com per exemple El Marquesat (Ribera Alta) quan abans
estaven representats per Alfarp, Llombai i Catadau o Les valls (La Vall de Segó, Camp de
Morvedre) quan abans hi havia Benavites, Quartell i Faura per exemple.

5.2. Els aficionats o espectadors
L'endogàmia693 involuntària i el retrocés és més present que mai ( 3.2.4.1, 3.2.5.2, 3.2.3.3, i
3.2.3.4) sobretot en l'escala i corda. En el raspall, en canvi, si que hi ha una lleugera tendència a la
renovació (3.2.4.1).
Això i tot, ha emergit un nou tipus d'aficionat d'una indole més ètnica o simbòlica (3.2.3.2) que
va en la línia de la reivindicació identitària que està havent en tota Europa com a resposta a una
globalització unificadora i sense diàleg, amb la qual cosa hi ha la inclusió d'un aficionat més
compromès i polititzat. El perfil de l'aficionat, en línies generals, és d'un tarannà ètnic amb una
sensibilitat per allò local (3.2.1.3) i contraposat amb tot allò urbà (3.2.3.2).
Hi ha una pèrdua dels postors, sobretot a l'escala i corda (3.2.4.1). També es veu com un
personatge a extingir en totes dues modalitats professionals (3.2.4.3).
El binomi poble-ciutat o tradició-modernitat no convergeix cap un espai de diàleg sinó cap una
confrontació. De fet, l'un necessita a l'altre com a oposició, en relació a la necessària diferència que
cal per definir aquesta comunitat (3.2.2.1 i 3.2.3.2).
Podríem considerar els aficionats fidels a un trinquet, com per exemple els de Pelayo, com uns
vertaders outsiders ja que la pilota no és gens representativa de la ciutat de València. Són els que
atresoren els coneixements de com transitar dins del trinquet (3.2.3.2) en referència al coneixement
de tot el repertori ritualitzat i simbòlic: les travesses, el joc, els jugadors, etc., i són els que
veritablement "aguanten" que aquesta pràctica en la seua vessant professional encara bategue.
El desenvolupament de les habilitats socioafectives i cíviques són percebudes com a segures dins
d'un trinquet, on tot els vincles són preconeguts, és a dir les relacions de contigüitat i continuïtat
causa efecte amb allò conegut són paleses, la qual cosa denota una seguretat ontològica perduda en
altres àmbits fora del trinquet. Es constitueix com un àmbit de relació solidària amb una presència
de treballadors importants (3.2.1.2) en clara continuïtat amb la procedència social dels aficionats.
El coneixement expert pertany a les laypersons però s'autodenominen càtedra fent una analogia
amb les matèries universitàries. Tant aficionats com pilotaires formen part d'una arqueologia del
present.
Aficionats neòfits gairebé no hi ha llevat dels que s'hi acosten pel component simbòlic identitari.
A ulls dels neòfits esportivitzats o endoculturats en l'àmbit esportiu institucionalitzat se'ls presenta
l'oxímoron que allò nou remet a allò antic. El contrast, per tant, entre els aficionats a la pilota i la
resta d'aficionats esportius és, si més no, sobtat.
La societat valenciana moderna, a hores d'ara, és multicultural 694 però, aquest anomenat
multiculturalisme no es plasma en el nostre objecte d'estudi, cosa que denota l'estat de la pràctica, és
a dir, com d'intacta ha romàs. En aquest àmbit valencià, com abans en les societats tradicionals,
l'educació recau en la família i en la comunitat local i els canvis són imperceptibles entre varies
692 El mecenes és el mateix que ha comprat Pelayo i que ha avalat el deute de l'empresa Val Net: José Luís López.
693 Entesa com que cada cop més trinquets comparteixen els mateixos aficionats i, alhora, cada cop els trinquets actius
són menys.
694 Les darreres onades migratòries massives d'Àfrica, d'Europa de l'Est, de latinoamèrica, de Xina, i de la Índia i
Paquistan així ho palesen.
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generacions. L'aprenentatge no es deslliga del context d'acció i s'oferien instruccions per la
supervivència així com per als oficis de trinqueter, pilotaire i marxaor (3.2.1.2 i 3.2.1.6), de
vegades, desenvolupats per la mateixa persona al llarg de la seua experiència vital en la pilota.
Cal tenir present que són molts els canvis d’aquesta societat de la informació que estant afectant
en major i en menor mesura a aquesta pràctica. L'èmfasi en el consum, la demanda, l’abundància
d'activitats fisicoesportives d'oci i lleure, l'accés lliure a les tecnologies de la informació i la
comunicació, els canvis intrageneracionals,695 mitjançant els quals els membres d'una mateixa
generació canvien de forma significativa en funció de l'accés a la informació i a les xarxes de
capital social (3.2.3.2 i 3.2.4.3). El fet, per exemple, que la pilota no siga un producte de consum
dins la mercantilització de l'oci modern contribueix molt a aquesta situació. No s'ha negociat el
consum amb la tradició. Ultra, en l'era acceleradament globalitzada la rellevància de la metàfora
s'eleva perquè els locals estan força influenciats pels símbols dels mitjans de comunicació.
La pilota, per tant, va perdent adeptes. Les noves generacions, sovint, són alienes a les pràctiques
dels seus avantpassats (3.2.4.3). No hi ha, en línies generals, un sentiment de pertinència ni amb la
pilota ni amb la llengua. La societat valenciana queda força fragmentada. Aquest fet propi d'una
osmosi global de les societats modernes, al nostre cas és més palès en les comarques on
tradicionalment l'escala i corda ha estat la modalitat preferent en contraposició a les comarques
centrals, en què el raspall és la modalitat amb què s'identifica la població. Així trobem que a
comarques amb tradició com La Plana Alta, La Plana Baixa, el Camp de Morvedre, l'Horta, el
Camp del Túria i part de les Riberes (les àrees septentrionals, que coincideixen en estar més prop
del cap i casal) la tradició de la pilota encarnada sovint per l'escala i corda i la galotxa ha acabat per
desaparèixer de molts pobles i en molts casos la pràctica no deixa de ser anecdòtica, mentre que en
les àrees i subcomarques de les Riberes més meridionals, la Costera, la Vall d'Albaida, la Safor, la
Canal de Navarrés, el Comtat, l'Alcoià i la zona més septentrional de la Marina Alta, on el raspall
prepondera, sí que hi ha un veritable procés d'identificació no residual. En les comarques centrals,
(llevat de la Canal de Navarrés696) justament és on el valencià es manté més viu i menys
castellanitzat697 i també manté zones poc industrialitzades d'una economia encara agrària (3.2.3.2).

5.3. Els trinqueters o marxaors
Com a ofici es podria dir que, al menys, en l'escala i corda està en extinció, talment com els
marxaors. Tant ells, com els trinquets són personatges detinguts en el temps, que no s'han hibridat
amb una concepció de l'esport diferent a la seua forma de fer. (3.2.4.3 i 3.2.1). De fet, els trinquets
han estat al marge del procés modernitzador en un espai tancat i aliè al que passava fora. El món ha
evolucionat, progressat, canviat mentre en el trinquet, simplement, ha continuat igual, com si res
haguera passat.
El trinquet, com a lloc, guarda encara totes les reminiscències de l'antic sistema de relacions. Ha
estat gairebé "impermeable" al sistema de relacions globals imposat per la globalització i la
modernitat. En aquesta era ha esdevingut en un indret, una reserva, on es conserva tot allò que un
temps ençà tenia lloc en el carrer, en referència a la concepció del carrer com a espai de relació
comunitària. Cal destacar que dins del trinquet la travessa representa part de la història i de la
identificació amb el lloc antropològic. Ací es pot diferenciar entre el trinquet municipal i el trinquet
privat, aquest darrer a punt d'extingir-se en el nostre hàbitat (3.2.4.1).
En els trinquets municipals, sobretot els d'escala i corda, la dependència institucional és flagrant
695 La qual cosa no passava abans a la societat tradicional premoderna o a la primera o segona modernitat de Beck
(Beck, 1986), o la vida sòlida de Bauman (Bauman, 2007).
696 Es tracta d'una comarca d'origen castellà.
697 En sociolingüística quan dues llengües coexisteixen l'hegemònica acaba per substituir a la subalterna, durant aquest
procés, però, la llengua subalterna va degradant-se fins un punt que sembla un dialecte de l'hegemònica: alt percentatge
de barbarismes i/o formes lèxiques impròpies, pèrdua de frases fetes, refranys i mots més endèmics, etc. Aquest
fenomen, sovint, s'acompanya d'una diglòssia, en que la llengua vehicular o A (l'usada per parlar en públic o a
desconeguts o per escriure per exemple) és l'hegemònica.
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(3.2.4.1), cosa que ha propiciat casos de reidentificació pilota-institució.698 Llevat d'alguns trinquets
de les comarques de raspall que estan començant a funcionar amb una estructura esportiva de club,
com el d'Oliva (La Safor), la majoria estant desconnectats dels moviments esportius federatius i no
tenen escoles de pilota (3.2.4.1). Ultra això, sovint mantenen una relació d'incompatibilitat amb Val
Net. (3.2.4.1)
Pel que fa als empresaris,699 a banda, dels trinqueters s'emmarquen sota la mateixa condició que
els aficionats pel que fa la passió per la pràctica (3.2.1). Hi ha d'altres, però, que fan una política
d'aparador o de prestigi (3.2.5.1).
Des de l'entrada de Val Net s'ha creat una animadversió amb l'empresa i ja no mantenen una
relació de fissió-fusió amb els jugadors, atès que no poden negociar el tracte.

5.4. Val net i les institucions amb poder de gestió
Pel que fa a l'empresa de pilota, a priori, tal i com hem vist, era una reproducció del model basc
aplicat al País Valencià. Els resultats tant de la gestió com del producte que volien crear no ha tingut
el més mínim ressò en la societat valenciana (3.2.4 i 3.2.5). La manca d'adaptació, o millor dit,
d'acceptació de la modernitat és evident (3.2.3 i 3.2.4).
La dependència institucional (3.2.4.1) darrerament era total tornant-se a crear un procés de
reidentificació pilota-institucions.700
La manca de consciència identitària de la societat valenciana, (3.2.3.3.) que no dels agents
d'aquesta pràctica, no ha estat presa en consideració pels gestors tant des de l'àmbit empresarial com
des de l'àmbit institucional (3.2.4 i 3.2.5). Tampoc s'ha afrontat el problema que la pràctica encara
continua sent una manifestació de classe (3.2.1.2), així com que un trinquet més que ocupar-se
s'habita a causa de totes les relacions simbòliques i metafòriques que allà hi tenen lloc (3.2.1.3). En
contraposició emergeix la política de construcció d'instal·lacions que no ha conservat les que ja n'hi
havien701(3.2.5). Els trinquets, en desús, de fet, representen la mort del component simbòlic. A més,
molts dels trinquets municipals construïts en menys de 20 anys estan en desús.
En general, les institucions, tant les respectives conselleries que s'han encarregat de gestionar la
pràctica com l'empresa Val Net no han considerat la dimensió antropològica del fenomen perquè
tractar la pilota com un esport més, a hores d'ara no és més que la verificació d'una imatge simplista
de la societat valenciana en què una majoria de la població viu d'esquenes a la llengua pròpia, per
exemple, així com a tants altres trets identitaris i culturals propis del territori on viuen (com la cançó
d'autor, les tradicions i com no la pilota).
L'empresa Val Net ha fracassat de totes totes (així com el posterior projecte de la conselleria que
gestionava la pilota anomenat com "el Pla Director") amb l'intent de revolucionar l'esport autòcton
fent que assolira un rang de professionalitat, normalitat i normativització esportiva. Pels resultats
extrets l'acomodament amb els subvencions (tipus ONG) i partides pressupostàries destinades a la
pilota ha estat flagrant, per tant, la incompetència de l'empresa per a resurar la pilota ha estat
manifesta.
D'altra banda, fruit d'aquesta gestió hi ha l'absència en les institucions educatives (3.2.5.1).
Tampoc ha hagut una educació de la tradició (els valors, la cultura, la llengua). Més bé el que s'ha
creat juntament amb la llengua pròpia és un folklorisme banal. (3.2.5.1)702
L'associació entre l'entitat educativa i els mitjans de comunicació dins d'un món global ha creat
que al País Valencià hi haja un desconeixement cultural de tal magnitud que ha creat en primer lloc:
una despossessió del fenomen (3.2.4.3) i, finalment, la consideració exòtica a les grans ciutats
698 En el sentit que és la institució, com, per exemple, un ajuntament l'agent més important per mantenir la pràctica.
699 Ens referim als poc esponsors que hi ha: Savipecho, el Corte Inglés, Pollos Planes. Edicom o Caixa Popular.
700 En aquest cas les conselleries de torn que han estat gestionant la pràctica darrerament i -l'extingida ja- "Obra Social
Bancaixa", així com alguns ajuntaments i empreses privades, en el el seu moment abans de la crisi i de la desapariciófusió de l'entitat financera Bancaixa.
701 Seguint a Dorfles (1967) els trinquets, a hores d'ara, retrocedeixen a l'estadi d'elements formals asemàntics.
702 En consonància amb el nacionalisme banal seria un graó encara més trivial i superficial.
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(3.2.3.2). La pràctica, de fet, ha estat exclosa de les institucions socials: escoles, instituts i
universitats i l'intent de reintroduir-la en la societat ha estat un complet fracàs.
La política de conservació (3.2.5), podríem dir, que és el resultat de la situació actual. Hem
descrit nombrosos exemples del que s'ha fet pel que fa a gestió d'aquest fenomen (3.2.4 i 3.2.5). En
aquesta política errònia el sentit comú no ha estat tingut en compte en cap moment (3.2.5). Més bé
s'ha adoptat per un procés desigual en què, gairebé, el que s'ha aconseguit és museïtzar la pràctica
(3.2.4.3).
Una cultura subalterna com l'ha que hem investigat, però, està tenint poder en establir-se entre
les noves generacions a través de la interconnexió electrònica. Ja hi ha, de fet, un hiperespai
electrònic on, com dirien Castells i Hannerz, xarxes i fluxos s'han establert (3.2.5.2).
Des de les institucions valencianes com la Generalitat, o els mateixos ajuntaments municipals
independentment del color polític, sovint, la pilota és elevada al rang d'abanderar la identitat
cultural. Sovint també asseguren el seu compromís a traure la pilota per sobre de la marginalitat a fi
d'incrustar-se en igualtat de condicions en la societat moderna, però des de la vessant interna en
base a aquesta investigació profunda el que s'ha palesat és una manipulació, control i
burocratització. La pilota sí que té una influència en la política valenciana, els quals intenten
apropiar-se-la perquè no caiga en l'oblit, amb un tarannà més aviat malenconiós703, com a part de la
història i com element del patrimoni etnològic,704 però la política valenciana, com s'ha comprovat a
través dels resultats d'aquesta tesi, no té una influència positiva en la pilota, la qual en un context
cada cop més globalitzat queda més marginada, més minoritzada i més degradada705.

5.5. Consideracions finals
Mitjançant el nostre estudi etnogràfic hem proporcionat la dimensió narrativa i experiencial que
es gesta des del punt de vista cultural. D'aquesta manera hem contribuït a l'expansió d'un
coneixement comprensiu i experiencial, simbòlic i identitari, i no a un càlcul probabilístic
fonamentat en el nombre. Així s'han establit els canvis, s'han tret a la llum les fissures, escletxes i
els contorns706 que la pràctica de la pilota valenciana està patint dins d'una societat en plena
transformació. L'etnografia ens ha permès investigar allò que no es veu directament en les
interaccions i, alhora, determinen els tipus de relacions que es donen en els trinquets sense caure en
la mera constatació d'allò evident i així veure les forces econòmiques, polítiques i socials
relacionades amb la perspectiva micro-macro. Així a través de les rutines irreflexives s'ha aprehès
els significats dels subjectes estudiats.
El relat o escenari plasmat ha pretès refocalitzar l'atenció del lector perquè ell mateix es veja dins
de les rareses de les quals no ens podem lliurar. No es tractava, per tant, de representar als altres en
un món aliè al del lector sinó de preguntar-nos els significats que li donem al món.
En els resultats de la investigació es palesen les diferències entre la modernitat i la premodernitat
dins la societat valenciana mitjançant un joc autèntic i genuí. Si més no el fenomen estudiat
representa una de les paradoxes de la globalització en tant que els productes locals van sent
assimilats per allò global mitjançant un diàleg asimètric. L'esport com a categoria de fenomen social
total s'enriqueix per interessos econòmics i polítics i per nexes morals i estètics. En aquesta relació,
però, allò global, universal o modern cristalitza en allò tradicional, de manera que la tradició s'ha de
relocalitzar amb una nova forma diferent a la forma del passat.
En aquest diàleg té lloc una hibridació en què allò local i subaltern interactua amb allò global i
hegemònic, la qual cosa suposa que la cultura global és assimilada localment, és a dir, des del lloc.
703 Hem pres aquesta categoria de l'antropòleg mexicà Roger Bartra (2005).
704 Cal recordar la recent exposició de pilota "Faixa Roja Faixa Blava" (7 Nov. 2013- 2 Març 2014) al Museu Valencià
d'Etnologia fou financiada per la diputació de València amb el president Alfonso Rus com a president i Emilio Llopis,
l'alcalde del Genovés al cadpdavant. (Ultra, el cicle de conferències d'on es van fer dos grups de discussió molt valuosos
per al nostre treball de camp formava part d'aquesta exposició).
705 El fet, com hem comprovat a través dels resultats, és que gairebé no hi ha immigrants jugant a pilota.
706 Es recorre de nou a l'analogia amb el pintor de paisatges. (Veure Capítol 2.1.2. "L'aportació d'Ingold", p. 75).
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Com diu Hannerz707 la resistència cultural, llavors, no depèn de refusar el diàleg sinó de la gestió
creativa que es fa dins de la pròpia cultural local, en què la construcció de la identitat dependrà de
les noves formes subjectives. Així, per exemple, els particularismes (o trets premoderns) del nostre
objecte d'estudi són alguna cosa a aportar dins del llenguatge global. El que cal és un nexe o
element de relació, si més no, tenint en compte, com s'ha vist al llarg dels resultats, que en el joc de
pilota hi és la natura sui-generis de l'esport ja que es reconeixen fortes emocions i produeix sentit i
unificació de les experiències708.
En aquest diàleg, però, la pilota, amb una concepció més gregària i menys domesticada que la
resta de manifestacions esportives, presenta un clar rebuig a la institucionalització. Com s'ha
comprovat, de fet, pertany a un micromón ancorat a l’antigor i, fins fa ben poc, tancat als canvis: no
industrialitzat, gens individualitzat i aliè a la lluita dels moviments obrers709.
La modernitat, de fet, ha produït una redefinició de les identitats tal i com hem vist. En un món
multicultural, cosmopolita i global un fenomen sociocultural com aquest, no és estrany que no haja
desaparegut. Allò insòlit és que no s'haja transformat, per això mateix suposa tot un desafiament per
la modernitat. Si més no, tenint en compte que les fronteres, d'un temps ençà tan profundes, ara
s'erosionen pels corrents globals, i no només ens referim als mitjans de comunicació sinó als fluxos
migratoris, diàspores incloses. Això, d'una manera o altra, ha fet oblidar el sentit comunitari o
grupalista de la societat local. Cal remarcar que vivim en una societat on prevalen els valors més
definitoris de la societat de consum: materialisme, economia, seguretat,...; en contraposició als
valors intrínsecs a l'humanisme: benestar, plaer, justícia, pau, bellesa,... Som, per tant, més
civilitzats que cultes. A la fi al cap, el fet de no atendre a la crida d'altres valors i l'etnocentrisme són
cada cop més aclamats pel pensament social contemporani.
Llavors, quan no té lloc el procés de relocalització i de gestió creativa de la cultura el que es
produeix és una desterritorilització710 que fa referència a la pèrdua de la relació natural entre la
cultura, el territori i la societat. És, en altres paraules, la desintegració de les constel·lacions
simbòliques humanes així com de filiació.
Conseqüentment, el fenomen estudiat, segons els resultats de la investigació, està molt més prop
de la desterritorialització que de la relocalització. Òbviament, l'acabament del món agrari, suposa
l'acabament de les seues pràctiques i hàbitus. Per tant, si s'anihila el camp identitari cal reconstruir
el mite, que és el que fan les societats modernes.
Si ens endinsem en la categoria d'esport trobem que en els esports britànics de l'època victoriana
no sembla haver cap necessitat d'identificació ètnica, atès el tarannà internacional al qual han
aplegat. En canvi, entre algunes minories etnolingüístiques en Europa, la identitat ètnica sembla que
té un paper preponderant a l'hora de conservar certes formes de joc.
En molts casos- que, com és obvi, no és el de la pilota valenciana- els jocs tradicionals europeus
s'han elevat a l'estatus de símbols etnolingüístics, o d'atraccions turístiques i són, sovint, referits
com a basc, flamenc, irlandès, escocès, etc. Estudis recents, com els de Roland Renson711, indiquen
clarament com en situacions de crisis polítiques, els jocs tradicionals contribueixen al procés
d'identificació de les minories ètniques, o grups subordinats, com per exemple els bascs, els
escocesos i els irlandesos.
La forja d'una identitat com a projecte, però, ha de proposar quelcom amb què tots els membres
d'una societat es puguen identificar, cosa que, a hores d'ara, en una societat tant fragmentada com la
valenciana és força utòpic, si, a més, es té en compte que no hi ha cap projecció internacional.
En les institucions esportives s'hi posa èmfasi en assegurar els riscs, és a dir, en controlar-los.
Els jocs tradicionals, com el que hem investigat, per tant, suposen una amenaça perversa per a la
707 Hannerz, 1998, p.13.
708 Padiglione, 1996, p. 400.
709 Des que la industrialització i la irrupció del sector serveis té lloc a València la pilota romania intacta. Després
d'aquests processos i des del primer terç del segle XX, ha hagut una osmosi de les xarxes globals amb l'afany
d'esportivitzar aquesta pràctica a fi de, contradictòriament, preservar-la. La promoció de l'escala i corda, en primera
instància i la posterior creació d'una empresa moderna en un lapse de gairebé cent anys de diferència, ha estat la
resposta moderna en primer lloc i la resposta global en segon lloc.
710 García Canclini, 1989.
711 Renson, et al., 1983, p. 71.
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institució esportiva ja que no s'arrisca sinó que és juga amb la incertitud. La causa la podem trobar
en què no s'han perdut ni les tradicions ni els valors i, per tant, no hi ha cap consciència del risc, per
tant, no té sentit controlar-lo. El futur no presenta cap amenaça perquè la mirada es dirigeix al
passat.
Si som capaços de veure l'evolució que han tingut els jocs de pilota a mà a Europa trobem que
s'han transformat en el tennis o els esports amb raqueta, en els quals sí que hi ha un espai
estandarditzat i uniforme que cree les condicions perfectes per a un rendiment intel·ligible. És a dir,
que l'evolució esportiva del joc de pilota ja fa molt de temps que tingué lloc.
La pilota valenciana, de fet, en totes les seues modalitats és una crida a l'evitació de la
despersonalització i a la vida pública, permet un xarxa entre individus (amb diferents estils de vida)
que afavoreix les relacions d'estima i confiança. En el món del capitalisme esquizofrènic, l'ansietat
desbocada, els simulacres i les fantasies, l'alienació i la distància psicològica entre individus i grups,
l'assistència a una partida de pilota ens retrotrau a un altre temps en què tot això no existia. Una
partida de pilota reivindica, de fet, l'imaginari simbòlic perdut amb l'arribada de la modernitat. El
trinquet, d'alguna manera, es val de totes les armes retòriques per a elaborar imatges d'identificació.
Ara que tenim una modernitat que controla el mercat que transforma els camps simbòlics i fa
cada cop les fronteres més poroses. Ara que allò local i allò global s'entremesclen i es confonen,
caldria fer una educació per aquestes pràctiques abans no desapareguen o es transformaren del tot.
Pensem que hem aportat prou elements per iniciar un debat al voltant del risc que suposa
mantenir aquestes pràctiques en un món global i, per què no, del risc que suposa per al món global
la influència d'aquestes pràctiques, és a dir, el manteniment i consolidació de propostes tradicionals
i locals davant la unificació o desaparició que la globalització més "tètrica" i unívoca suposa.
La metàfora del poder de la cultura popular en el món de les multinacionals és, potser, una
esperança utòpica. La possibilitat de crear diversitat i diferència és constituïda per l'emergència de
noves veus, de "noves" pràctiques com podria ser aquesta, que doten de frescor al panorama actual.
Segons la categoria de present nostàlgic de Jameson712 s'elaborà el següent poema:
MODERNITAT
(A Seamus Heaney)
Patim la síndrome del paradigma nostàlgic:
la nostàlgia per un present mai viscut
per això intentem deconstruir-lo:
reinventar les tradicions
el lloc
el temps
l'ací i ara
i així recobrar una harmonia mai tinguda.713

712 Jameson, 1999.
713 Durbà, et. al., 2012, p. 117.
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MODEL D'ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA (EN VERMELL HI HA LES
PREGUNTES, DE MATÍS, QUE FOREN AFEGIDES AL LLARG DE LA INVESTIGACIÓ).
1 DADES BIOGRÀFIQUES (NOM, SEXE,EDAT, OCUPACIÓ, NACIONALITAT, D’ON VE
L’AFICIÓ A LA PILOTA).
2 AUTODEFINICIÓ: SI HAGUERES D'EXPLICAR QUI ETS. COM HO FARIES? A QUÈ ET
DEDIQUES? D’ON TRAUS ELS TEUS INGRESSOS? EMPRES LES NOVES TECNOLOGIES?
LES XARXES SOCIALS? QUINA ÉS LA TEUA RUTINA SI ÉS QUE EN TENS CAP?
3 IDENTIFICACIÓ: AMB QUÈ ET SENTS MÉS IDENTIFICAT? I AMB QUÈ MENYS?
4. VIUS A UN POBLE A UNA CIUTAT? ET CONSIDERES ARRELAT A LA TEUA TERRA?
A QUÈ LI DONES IMPORTÀNCIA?
4.1 (CONDICIONAT A SI HO HAN DIT ABANS...) ÉS IMPORTANT PER A TU EL POBLE...,
EL TERRITORI ON VIUS...? QUÈ ÉS PER A TU LA TERRA...?
4.2 VIURIES A UNA ALTRA BANDA?
5 ÉS IMPORTANT PER A TU EL LLOC ON VIUS? EL POBLE/CIUTAT? LA COMARCA?
D’ON SÓN ELS TEUS AMICS? I LA TEUA FAMÍLIA? COM ET COMUNIQUES AMB ELLS?
QUEDEU A UN LLOC EN CONCRET? US VEIEU SOVINT? VIATGES MOLT? PER
ESPANYA, L’ESTRANGER? TENS CONEGUTS O AMICS FORA DE VALÈNCIA? EN QUÈ
ET GASTES ELS DINERS?
5.1 QUÈ ÉS PER A TU SER DE POBLE?
6 QUÈ ÉS PER A TU LA PILOTA?
6.1 PER QUÈ L'ESTIMES? PER QUÈ CREUS QUE LA GENT L'ESTIMA? QUÈ ÉS LA
PILOTA?
7 QUIN PRESENT TÉ A HORES D'ARA? I QUIN FUTUR LI VEUS? COM ERA AL PASSAT?
QUÈ EN SAPS?
8 CONSIDERES LA PILOTA UN ESPORT O UN JOC PER QUÈ? SI HO CONSIDERES UN
ESPORT CREUS QUE ÉS MODERN? QUÈ ÉS PER A TU UN ESPORT MODERN? PER QUÈ?
8.1 (BREU EXPLICACIÓ DEL CONCEPTE D'ESPORT...) EL TRET (ESPORTIU)
DIFERENCIADOR DE LA PILOTA QUE ET SEMBLA...? POSITIU...? NEGATIU...?
9 PER QUÈ VENS A LES PARTIDES? DES DE QUAN? ES PODRIA DIR QUE ETS FIDEL?
ET DEDIQUES A ALTRES AFERS O AFICIONS?
9.1 (CONDICIONAT A SI ELLS HO HAN DIT ABANS...) LES PARTIDES O L'AFICIÓ A LA
PILOTA FA POBLE?
10 COM SÓN ELS AFICIONATS A LA PILOTA? I ELS JUGADORS? I ELS TRINQUETERS
O MARXAORS? QUINA RELACIÓ TENS AMB ELLS? QUÈ COMPARTEIXES AMB ELLS?
10.1 (CONDICIONAT A SI HO HAN DIT ABANS...) QUÈ ÉS L'AMOR PER LA PILOTA...?
11 TROBES QUE SÓN IMPORTANTS ELS AJUNTAMENTS? I LA CONSELLERIA? I
L’EMPRESA? I ELS ESPONSORS? I LES ASSOCIACIONS, CLUBS, O BARRIS?...CALEN?
SÓN NECESSARIS? O AL CONTRARI, TROBES QUE SÓN UN IMPEDIMENT?
11.1 PER QUÈ HI HAN AJUNTAMENTS/POBLES QUE NO RECOLZEN LA PILOTA? PER
QUÈ HI HAN QUE SÍ...?
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11.2 AIXÒ QUE LA PILOTA FORMARA PART DE LA CONSELLERIA DE GOVERNACIÓ I
NO D'ESPORT, EN COMPANYIA DELS BOUS I DE LES BANDES DE MÚSICA QUE ET
SEMBLAVA...?
11.3 PER QUÈ PENSES QUE NO N'HI HAN ESPONSORS? COM PODRIEN HAVER-NE?
11.4 QUIN PAPER CREUS QUE TENEN LES INSTITUCIONS? QUIN PAPER CREUS QUE
HAURIEN DE JUGAR?
11. 5 QUE EN PENSES QUE LA PILOTA ARA SIGA BIC?
12 PENSES QUE DESAPAREIXERÀ?
*CAL DIR QUE LES PREGUNTES EN VERMELL VAREN SER AFEGIDES AMB POSTERIORITAT I QUE
NO TOTES ES VAREN PREGUNTAR. DEPENIA DE L'ENTREVISTAT.
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GRUP DE DISCUSSIÓ DE DONES. TESI: DESAFIAMENTS DE LA MODERNITAT.
CAS DE LA PILOTA A VALÈNCIA.
• Dades biogràfiques i autodefinició de cadascuna i d'on els ve l'afició a la pilota.
- Viviu a un poble/ciutat?
- Us considereu arrelades al lloc on viviu (comarca, territori)?
• La pilota valenciana és una pràctica local dins d'un món o societat global.
- Què en penseu? com veieu, per exemple, el procés d'internacionalització.
- Com veieu que en els campionats es jugue sota la bandera espanyola?
- És més important fer una modalitat reina com el joc internacional o jugar a perxa (que es
mantinga el joc de perxa, per exemple...)?
- Considereu més important que a Bèlgica sàpiguen jugar a raspall o que sàpiguen jugar al cap i
casal o a tot el territori valencià?
- Veieu bé que modalitats pròpiament valencianes traspassen fronteres? Què pot aportar això? és
positiu sempre? O, pot ser negatiu?
- Com penseu que quedaria l'assumpte de l'arbitratge o dels jutges tot i tenint en compte el
sistema valencià (dignitat, honradesa, el jugador reconeix les faltes, l'autoritat de l'home bo...)?
- Què poden aportar tant belgues, com holandeses o equatorianes? És a dir, poden fer que el joc
evolucione que es popularitze més? És positiu? S'ha de respectar el joc conforme està?
Hi ha una part de la societat valenciana, fins ara exclosa: les dones, que s'han immers en
aquesta pràctica.
- Què us sembla?
- Què en penseu dels immigrants? I dels discapacitats?
- Penseu que el fet que la dona estiga jugant a pilota és anecdòtic? Què en penseu de la
"Federació de Pilota Valenciana"?
•

La pilota es defineix com un esport autòcton, valencià, tradicional i popular, la qual cosa
pot estar relacionada amb "la identitat valenciana" (cultura, llengua, símbols, referents,
valors...)
- Què és per a vosaltres la pilota? Per què l'estimeu? Per què creieu que la gent se l'estima? Què
en penseu del que hi ha en comú amb la gent que se l'estima?
- Quina és la realitat des del vostre punt de vista?
- Amb què us sentiu més identificades? I amb què gens?
- Us considereu arrelades a la vostra terra?
- A què li doneu importància? Al vostre territori o lloc de procedència? Al vostre poble? A la
vostra llengua? Als amics? La família?... Viuríeu a una altra banda?
- Quin present té la pilota valenciana a hores d'ara? I quin futur? Com conjugaríeu pilota i dona?
Què en sabeu del passat? Penseu que és una pràctica moderna?
- Com són els/les aficionats/des a la pilota? I les jugadores o jugadors? I els trinqueters, o
empresaris, o institucions? Quin tracte teniu amb ells (quina relació, què compartiu, ...)?
- Per què continueu jugant a pilota?
- Què us dóna/ què en traieu de la pilota?
•
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CAPTURA DE PANTALLA) EXEMPLE ELABORACIÓ D'ANÀLISI DEL DISCURS PRIMER I SEGON
NIVELL DE JONCILES)
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REFINAMENT DE CODIS I CATEGORIES (3ER NIVELL DE JOCILES)
1. HÀBITUS
1.1. NO DONA
•MANCA DE PARTICIPACIÓ DE LA DONA
•ABSÈNCIA DONA
•HERMETISME PATRIARCAL
•NO RENOVACIÓ
•PASSAT CONTRAPOSAT AL PRESENT
•NO DONA: PREMODERNITAT
•MARGINALITAT. PERIFÈRIA. REBUIG
•REBUIG AFICIÓ. HÀBITUS. TRADICIÓ. NO TRANSFORMACIÓ.
•REBUIG A LA INCLUSIÓ DE L'ALTRE GÈNERE
•NO TRANSFORMACIÓ. NO A L'ALTRE GÈNERE
•ALTERITAT. REBUIG. MARGINALITAT
•FIGURA DE LA DONA ANECDÒTICA
•SITUACIÓ ANECÒTICA PILOTA I DONA. ALTERITAT. HÀBITUS
•DONA ABSENT: PREMODERNITAT. DESIGUALTAT
•DONA PILOTARIE PASSAT
•NO DONA. PRESÈNCIA ESPORÀDICA. MASCLISME
•PAPER DONA I PILOT: SUPORT A L'HOME. (MASCLISME?)
•PAPER SECUNDARI: PILOTA-DONA VIGILAR I PROTEGIR L'HOME DE LES CONSEQÜÈNCIES DE LA
PILOTA
•HÀBITUS
•DONA EN SITUACIÓ MARGINAL, PERIFÈRICA
•FIGURA DE LA DONA ANECDÒTICA
•PRÀCTICA MINORITÀRIA
•MARGINALITAT. PERIFÈRIA. REBUIG
1.2 CULTURA SUBALTERNA
•HÀBITUS DE CLASSE
•PRECARIETAT LABORAL.
•MANCA DE CONFORT AL TRINQUET
•EL COSTUM
•PRÀCTICA SUBALTERNA ALIENA A LA BURGESIA, AL PODER (ALIENA A EMPRESES FORTES)
•RACIONALITAT PRÀCTICA
•AQUIESCÈNCIA I CONFORMISME DE L'AFICIÓ, DESIGUALTAT: NO TV
•CULTURA O PRÀCTICA SUBALTERNA CONFORMISTA (O ALIENA) AMB LA CULTURA O PODER
HEGEMÒNIC. DESENCONTRES AMB EL PODER O CULTURA HEGEMÒNICA
•FUNCIÓ I NECESSITAT DE LA PRÀCTIC SUBALTERNA=DEPENDÈNCIA DEL PODERÓS
(“CACIC”)=MANCA DE SERIETAT PER OBEIR AL PODERÓS
•PRÀCTICA SUBALTERNA CONTRAHEGEMÒNICA
•PRÀCTICA CONTRAMODERNA. TABÚ
•ANCORATGE CULTUROTERRITORIAL. CAP NECESSITAT DE VIATJAR FORA DEL TERRITORI NATAL
•CULTURA POPULAR SUBALTERNA: FUNCIONAL I NECESSÀRIA
•PRÀCTICA SUBALTERNA CONTRAHEGEMÒNICA
•HÀBITUS DE CLASSE=TRAVESSES
•PASSAT=PRÀCTICA SUBALTERNA SOSTENIBLE I AUTOGESTIONADA
•TRAVESSES DIRECTES. PRÀCTICA PROFESSIONAL SUBALTERNA
•PRÀCTICA POPULAR SUBALTERNA VERSUS PROJECTE DE FUTUR
•PRÀCTICA SUBALTERNA NO ADAPTADA
•NO ESPERIT CRÍTIC DE LES LAYPERSONS
•REBUIG DEL PODER CAP A LA CULTURA CONSIDERADA SUBALTERNA I MENYSPREADA
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•DESIGUALTAT
•TRADICIÓ. COSTUM. HÀBITUS. RACONALITAT PRÀCTIC
•VIDA DESPRÉS DE LA PILOTA PRECÀRIA
•PRÀCTICA CONTRAHEGEMÒNICA NO NORMALITZADA
•PRÀCTICA SUBALTERNA. ANACRONISME DINS DE L'ESPORT
•PRÀCTICA SUBALTERNA. CONTRAHEGEMÒNICA A HORES D'ARA.
•XICOTET FRAU. PRÀCTICA SUBALTERNA
•RECERCA INSTITUCIONS. RACIONALITAT PRÀCTICA. HÀBITUS ADQUIRIT EN LA MODERNITAT
•CONFORMISME AMB LA MARGINALITAT
•HÀBITUS. RACIONALITAT PRÀCTICA
•RACIONALITAT PRÀCTICA. JUGADOR I DESPRÉS TRINQUETER. HÀBITS
•RACIONALITAT PRÀCTICA
•PRECARIETAT LABORAL. APOSTES NECESSÀRIES. HÀBITU. PRÀCTICA SUBALTERNA
•CONFORMISME. HÀBITUS. HÀBITUS DE CLASSE
•ABSÈNCIA CRÍTICA A LA SITUACIÓ ACTUAL. CONFORMISME
•TRAVESSES. FUNCIÓ I NECESSITAT PRÀCTICA SUBALTERNA
•HÀBITUS. PRÀCTICA SUBALTERNA I CONTRAHEGEMÒNICA
•HÀBITUS. PRÀCTICA POPULAR SUBALTERNA
•HÀBITUS. DESENCONTRE AMB LA CULTURA HEGEMÒNICA
•MARGINALITAT. PRÀCTICA SUBALTERNA. DESENCONTRE AMB EL PODER HEGEMÒNIC
•TRAVESSES: FUNCIÓ I NECESSITAT DE LES PRÀCTIQUES SUBALTERNES
•HÀBITUS. TRADICIÓ. LOCALE. FUNCIÓ I NECESSITAT DE LA PRÀCTICA SUBALTERNA. LES
APOSTES.
•MANCANÇA D'ESPERIT CRÍTIC, HÀBITUS
•MARGINALITAT. PRÀCTICA SUBALTERNA. DESENCONTRE AMB EL PODER HEGEMÒNIC.
DESIGUALTAT
•PRECARIETAT INSTAL·LACIONS (ANYS 40-50-60)
•PRECARIETAT INSTAL·LACIONS (ANYS 70-80
•PRÀCTICA SUBALTERNA MINORITÀRIA
•INFRAMÓN. PRÀCTICA SUBALTERNA
•PRÀCTICA SUBALTERNA MINORITÀRIA
•PRÀCTICA SUBALTERNA EN EL PASSAT EN L'ÀMBIT ESPORTIU EDUCATIU
•HÀBITUS. RACIONALITAT PRÀCTICA
•CONFORMISME. MANCA ESPERIT CRÍTIC
•PRÀCTICA SUBALTERNA EN PERILL. EN CRISI
•NO CLASSE SUBALTERNA TOT. SINÈRGIA CULTURAL
•COSTUM. HÀBITUS. HÀBITUS DE CLASSE
•PREMODERNITAT. HÀBITUS DE CLASSE
•VINCULACIÓ TOTAL AMB LA PILOTA: PILOTA A L'ESCOLA. ESCOLA DE PILOTA.HÀBITUS.
RACIONALITAT PRÀCTICA
•GENS COSMPOLITA. ALTERITAT
•HÀBITUS. PRÀCTICA CONTRAHEMÒNICA
•DIFERÈNCIA VERS EL CAMP ESPORTIU. FUNCIÓ I NECESSITATS DE LES CLASSES POPULAR
SUBALTERNES
•PRECARIETAT LABORAL EN ELS PILOTARIS
•PILOTA ANECDÒTICA A L'ESCOLA. PRÀCTICA CONTRAHEGEMÒNICA
•DESENCONTRE AMB LA CULTURA HEGEMÒNICA
•CONFORMISME. HÀBITUS. PERIFÈRIA. DESENCONTRE AMB EL PODER
•VALENCIÀ LLENGUA VEHICULAR
•ESPORT PERIFÈRIC
•ESPORT-JOC HEGEMÒNIC. EL PASSAT
•INFRAMÓN PREJUDICIS. DESENCONTRE AMB EL PODER
•CONSERVACIÓ DE LA LLENGUA VEHICULAR
•PRÀCTIC CONTRAHEGEMÒNICA O INADAPTADA
•DESIGUALTAT PILOTA-FUTBOL EXPECTATIVES
1.2.1 MARGINALITAT
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•PERIFÈRIA. MARGINACIÓ
•MARGINACIÓ. PERIFÈRIA. ALLÒ LOCAL PROPI MENYSPREAT
•MARGINALITAT REBUIG. DESENCONTRE AMB EL PODER O CULTURA HEGEMÒNICA. DESIGUALTAT
•HÀBITUS. COSTUM. PRECARIETAT. PERIFÈRIA
•MARGINALITAT. PERIFÈRIA. MINORITZACIÓ
•ABSÈNCIA EMPRESES. MARGINALITAT
•PERIFÈRIA. MARGINALITAT
•MARGINALITAT. PERIFÈRIA
•HÀBITUS. MARGINALITAT. PERIFÈRIA
•MARGINALITAT. PERIFÈRIA. ALTERITAT PAÍS BASC
•PERIFÈRIA DES DE DINS. INTRAPERIFÈRIA
•MARGINALITAT. PERIFÈRIA. MINORITZACIÓ. PRÀCTICA SUBALTERNA
•PRECARIETAT LABORAL: PREMODERNITAT
•PILOTA, VICI, LUDOPATIA, EL RISC D'APOSTAR, INFRAMÓN
1.2.2 INDEPENDENT DEL PODER

•PRÀCTICA INDEPENDENT DE LES ESTRUCUTURES DE PODER O DE L'ADMINISTRACIÓ.
•PRÀCTICA INDEPENDENT DE LES ESTRUCUTURES DE PODER
•PRÀCTICA PREMODERNA INDEPENDENT DE LES ESTRUCTURES DE PODER ABANS
•DESENCONTRE AMB EL PODER O CULTURA HEGEMÒNICA. PRÀCTICA INDEPENDENT DE LES
ESTRUCTURES DE PODER
•PRÀCTICA INDEPENDENT DE LES ESTRUCTURES DE PODER
•INDEPENDÈNCIA I AUTOGESTIÓ ANYS 80. DEPENDÈNCIA POSTORS
•PRÀCTICA INDEPENDENT DE LES ESTRUCTURES DE PODER. PERIFÈRIA, MARGINALIAT
•PRÀCTICA INDEPENDENT DE LES ESTRUCTURES DE PODER. PREMODERNITAT
•CONDIONS SOCIALS I PARTICULARS: LA PILOTA. ALLÒ LOCAL. PRÀCTICA INDEPENDENT
ESTRUCTURES DE PODER
1.3 ALLÒ LOCAL
•LLOC (AUGÉ)
•LOCALE. ALLÒ LOCAL. (DIMENSIÓ ESPACIAL). PROCÉS D'IDENTIFICACIÓ AMB EL POBLE-LLOC
•ALLÒ LOCAL
•ALLÒ LOCAL. LOCALE. LLOC
•LLOC. LOCALE. LLIGAMS D'AMISTAT I FAMILIARS BEN VIUS. ALLÒ LOCAL
•LLOC. LOCALE. ALLÒ LOCAL
•LLOC. LOCALE. FIDELITAT D'UN AFICIONAT MINORITARI A VALÈNCIA
•PREFERÈNCIA ALLÒ LOCAL.
•ALLÒ LOCAL
•ALLÒ LOCAL. PATTRIMONI LOCAL
•HÀBITUS. ALLÒ LOCAL
•ALLÒ LOCAL
•ALLÒ LOCAL (ULTRALOCAL)
•ALLÒ LOCAL (ULTRA)
•ALLÒ LOCAL. PARTICULARITATS SINGULARS
•ALLÒ LOCAL
•ALLÒ LOCAL. ADAPTACIÓ AL CARRER
•ALLÒ LOCAL
1.4 VALORS HUMANISTES/INTRÍNSCES
•MECENATGE SENSE ÀNIM DE LUCRE
•VALORS TRADICIONALS PREMODERNS, NO CONSUMISTA, ESTRUCTURA ROÏNA DE LA PILOTA
•ESTRUCTURA PREMODERNA PROFESSIONAL. MANCA DE PROFESSIONALITAT REGLADA.
•NO COMPETÈNCIA SINÓ COOPERACIÓ
•PACTE
•VALORS HUMANISTES: NOBLESA (BONHOMIA), HONRADESA, SENZILLESA, HONESTETAT,
CABALLEROSITAT, ALTRUÏSME, ÈTICA, RESPECTE, COOPERACIÓ.
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•VALORS INSTRUMENTALS MODERNS=PENSEN QUE ÉS UN TONGO. VALORS
PREMODERNS=SINCERITAT. (ALTERITAT VERSUS MATEIXITAT)
•VALORS HUMANISTES: HONRADESA
•MECENTATGE ALTRUÏSTA
•VALORS HUMANISTES: CORIDIALITAT ENTRE TRINQUETERS, BONHOMIA
•TRACTE DIRECTE, HORITZONTAL. VALORS HUMANISTES: LA PARAULA, RAONAR
•TRACTE DIRECTE. RAONAR. VALORS HUMANISTES. EL DIÀLEG
•VALORS HUMANISTES PERDUTS A HORES D'ARA. LA IMPORTÀNCIA DE LA PARAULA ARA EN
DESÚS
•VALORS HUMANISTES: ALTRUISME
•RAONAR. IMPORTÀNCIA
•VALORS HUMANISTES. MATEIXITAT. ALTERITAT: EL FUTBOL
•VALORS HUMANISTES: RESPECTE, HONRADESA, SISTEMA DE RELACIONS CONSTRUÏT
•VALORS HUMANISTES. LA PARAULA
•VALORS HUMANISTES PRE EMPRESA VAL NET
•SENTIT COMÚ (ABANS) ABSENT AMB VAL NET
•PARTICIPACIÓ TOTHOM EN LA PRESA DE DECISSIONS
•ABANS VAL NET TRINQUETER VALORS HUMANISTES
•VALORS HUMANISTES: RESPECTE. MATEIXITAT EN L'AFICIÓ
•BONHOMIA JUGADORS I AFICIONATS
•VALORS HUMANISTES
•VALORS HUMANISTES INTRÍNSECS
•VALORS HUMANÍSTES I INTRÍNSECS. PREMODERNITAT
•VALORS HUMANISTES: RESPECTE AL PÚBLIC. PREMODERNITAT
•ORGANITZACIÓ HORITZONTAL RASPALL (ACTUAL)-- INTENT DE SUPERAR FISSIÓ-FUSSSIÓ
PREMODERN-•VALORS HUMANISTES. LA PARAULA. IDENTITAT
•VALORS HUMANISTES. BONHOMIA
•SENTIT COMÚ. FLEXIBILITAT NORMATIVA
•VALORS HUMANISTES: ALTRUISME, COOPERACIÓ, CONFIANÇA, NUSSOS DE XARXA
•VALORS HUMANISTES VERSUS VALORS INSTRUMENTALS
•VALORS HUMANISTES: CABALLEROSITAT, HONRADESA, SINCERITAT
•PRÀCTICA CONTRAGEMÒNICA. VALORS HUMANISTES: RESPECTE, CAVALLEROSITAT, BONHOMIA.
ACORD TÀCIT
•VALORS HUMANISTES: L'HONOR PER DAMUNT DELS DINERS: VALORS EXTRÍNSECS
•VALORS HUMANISTES VERSUS INSTRUMENTALS. CIUTAT=ALTERITAT
•VALORS HUMANISTES. RESPECTE PÚBLIC. HORITZONTALITAT TRACTE. SINCERITAT
•PARTICIPACIÓ DEMOCRÀTICA DEL PÚBLIC. TRADICIÓ
•TRINQUET: PÚBLIC NO TÉ LA PARAULA
•VALORS HUMANISTES
•ALTRUISME POPULAR
•BONHOMIA, CORDIALITAT
•VALORS HUMANISTES=NO LUCRE
•FUNDACIÓ ALTRUISTA. CLUB. VALORS HUMANISTES
•AGRAÏMENTS (DELS AFICIONATS)
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