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Només... ... Necessite ... ... arribar ... ... una vegada ... ... més!



Aquil·les III, 
nou campió individual

de pilota.
Què se sent?

A més has aconseguit
alliberar la pressió

del teu cognom.



Imagina’t! ÉS un somni,
el dia més feliç
de la meua vida.

Sí, estic molt orgullós de fer
honor, per fi, a mon pare i al meu

iaio, els meus dos referents
dins i fora del trinquet.

Ni una sola partida!

És el teu primer títol
i no has perdut una partida

en tot l’any.

Hui fas història:
eres el primer pilotari

que completa una
temporada perfecta.



Una altra!

Una més!

una última!

Una setmana abans

Parem ja, descansa!

Encara... Encara...
Puc... un... poc... més.



Amb el meu iaio; està en el bar.
Em podries firmar la pilota?

Ei! Com has entrat tu ací!

Te la firme...
Si eres capaç de tornar-me-la 

per dalt la corda.

Hola,
disculpa!

Els meus músculs
estan perfectament,

però et faré cas.

Serà millor que pares
i no forces eixos músculs

abans de la final.
Dutxa’t.

Jo t’espere en el bar



No et poses massa lluny o no arribaràs!

Allà va!

Caram!

Però com és tan valenta?
Mai he vist un xiquet

colpejar una pilota de vaqueta,
són massa dures.



Però com és tan valenta?
Mai he vist un xiquet

colpejar una pilota de vaqueta,
són massa dures.

Segur que no et faràs mal a les mans?

Preparada!

... Ara juguem amb una pilota de majors.

Crec que t’ho he posat massa fàcil.
T’atrevixes a tornar-me’n una des del dau?

Jo faré la ferida.

Repte acceptat!
Però amb una condició...

Me la firmes ja?

Quina força té esta xiqueta...



Pobra xiqueta, és impossible
que arribe amb la seua mà dreta.

Li firmaré la pilota igualment!

No pot ser!

Però
Què... ?



El iaio
deu estar a punt d’arreplegar-me.

Espere que acabem ràpid!

Mai havia vist
una cosa pareguda, mai!

Ara sí que serà difícil:
et firmaré la pilota

si em guanyes un quinze.

Fet,
però si guanye

hauràs de complir
la promesa!

Hurra!



Comencem!

Te la torne
de palma!

Ara una
de carxot!

Quasi
no arribe!

Torna esta
si pots!



Mira este
bot de braç!

Ara voràs!

Però com ho fa?!



I esta...

... de volea!



Però qui
és esta xiqueta?

Clar, clar que te la firme.

Badaneeeta!

Em firmes ja la pilota?

És el mestre bresquilla,
el millor pilotari de tots els temps!

seran família?

Però filla,
què fas ací molestant Aquil·les?

Estàvem jugant!



Disculpa-la.
Em despiste i agarra una pilota.

Quin dimoni de xiqueta!

Quants...
quants... anys té?

Bresquilla...
ella... ella...

ella és la teua neta?

Vinga, anem, badaneta.
Ja has molestat prou.

Adeu, figura, i molta sort...
Si és que la necessites!

deu!deu!

Espera, iaio,
que m’ha de firmar la pilota!

Què es diu?

Gràcies!



Disculpa-la.
Em despiste i agarra una pilota.

Quin dimoni de xiqueta!

En el present.

No ha sigut un somni!

La veritat és que no,
no m’agrada perdre

ni en els entrenaments...

Ha ocorregut de veres!



Encara que siga
la neta del gran bresquilla...

El seu joc no té explicació,
no és humà!

D’on ha eixit
esta xiqueta?



Badana! saps què
vol dir açò?

Llotgeta de dalt
o llotja

Galeria del
dau

dau

Tamborí

Escala

Galeria del rest

Ferida. Primera jugada del quinze, que es produïx en al-
gunes modalitats, com per exemple en escala i corda. el 
ferodpr ha de colpejar la pilota per a posar-la en joc 
amb l’obligació de col·locar-la dins del dau.
Figura. Pilotari que destaca per les seues grans apti-
tuds per al joc.
Individual. Que es disputa (una partida) de manera que 
un jugador o jugadora s’enfronta a un altre mà a mà.
Pilota de badana. Pilota feta amb pell assaonada d’ove-
lla, que s’utilitza en les partides de carrer des d’antic 
perquè és més barata que la de vaqueta.
Pilota de vaqueta. Bola esfèrica, genuïna i autòctona, 
constituïda per huit gallons de pell de bescoll del 
bou, molt usada en pilota valenciana.
Pilotari. Jugador que practica l’esport de la pilota.
Protecció. Conjunt d’elements que usen els jugadors 
per a protegir-se les mans dels colps, com ara els 
guants, el didal, la planxa o l’esparadrap.
Quinze. Transcurs d’una jugada fins que un dels adver-
saris no pot tornar la pilota d’acord amb les regles 
del joc. El primer dels quatre punts que fan guanyar 
un joc.
roig. Jugador o equip que porta la faixa o la camiseta 
de color roig, i que generalment es considera superior 
o de més experiència.
tamborí. Xamfrà que mata l’angle que fan els frontons 
amb el terra del trinquet.
trinquet. Edifici tancat on es practica el joc de la pi-
lota, especialment les modalitats d’escala i corda i de 
raspall.
volea. Colp que un jugador pega a la pilota amb la mà 
sense esperar que toque terra.

Blau. Jugador o equip que porta la faixa o la camise-
ta de color blau en una partida perquè, en igualtat de 
condicions, és el més jove, o es considera que té menys 
experiència.
Corda. Cordell gruixut i flexible que es fixa de banda a 
banda de les parets laterals del trinquet o del carrer 
per mitjà d’unes anelles i que servix per a dividir el 
terreny de joc.
Dau. Espai situat en l’angle que forma l’escala amb el 
frontó, on s’ha d’introduir la pilota en la ferida, i que 
està delimitat per dos rectangles, l’un en terra i l’al-
tre en la paret.
De bot de braç. Colpejar la pilota després d’haver fet 
un bot alt que iguala o supera l’alçària del jugador. El 
braç. plegat per dalt del cap, es desplega amb el cos 
inclinat cap arrere per a aconseguir un dels colps més 
forts del joc.
de Carxot. Connectar un colp potent de bot de braç, 
quan la pilota només ha botat una miqueta, replegant el 
braç en espiral.
De palma. Jugar de manera que el jugador es col·loca 
frontalment a la pilota i la colpeja amb la mà total-
ment oberta, després de descriure amb el braç un gir 
semicircular.
Escala. En el trinquet, graderia de quatre escalons, el 
primer dels quals és més alt que els altres, situada a 
l’esquerra del dau, on s’assenten els aficionats i que, 
a l’efecte del joc, es cosidera aire.
Escala i corda. Modalitat del joc de pilota valenciana 
al trinquet, en què es comença el quinze ferint i on els 
equips han de tornar la pilota colpejant-la a l’aire, al 
primer bot, o de rebot, sempre per damunt de la corda.






