
Fou una vesprada qualsevol de desembre
de l’any 2015. Bé, qualsevol tampoc, era
el dia 10 concretament a les 16.03 hores,
quan Roberto (Alzira, 1996) i un servidor
ens vàrem trobar a les portes de l’antic
trinquet d’Alzira al carrer Gandia de
manera totalment casual. Està bé, tampoc
fou un encontre casual, l’havia citat.
Després de saludar-nos amb un lleuger i
efímer contacte de mans, entrarem tots
dos cap a dins, passant per aquell bar que
vessa records entre esmorzars i vesprades
de dominó i que precedís l’històric recin-
te de pilota de principis del segle XX que
continua ‘de peu’, això sí, amb unes con-
dicions no massa bones, però amb una
barreja de màgia i alta nostàlgia d’aquells
dissabtes –de no fa gaire anys- quan
encara es jugaven els Autonòmics.
Començà amb 12 anys, i ara, amb 19,
forma part de l’empresa de pilotaris pro-
fessionals ValNet. 
Pregunta. Com fou eixir del Trinquet

d’Alzira i com ha sigut la trajectòria d’a-
quests anys?
Resposta. Vaig estar entrenant dos anys
ací en el Trinquet d’Alzira jugant els
Autonòmics d’aficionats, i després, entre
Baldu i Edu, que eren els entrenadors,
m’ajudaren per passar a entrenar a
l’Escola de Tecnificació de La Llossa. 
Fins ara bé, ha sigut un recorregut prou
bo, llevat de tres lesions importants que
m’han fet parar, la resta molt bé. Quan
gaudeixes jugant, poc més importa.
Intentes cuidar-te al màxim per tal d’evi-
tar qualsevol mena de molèstia que et
faça recaure, perquè al final estar dins de
la canxa és el que als pilotaris ens moti-
va, i si no tenim això… 
P. Quan s’adona que açò, i mai millor dit,
‘anava de bo’?
R. Quan entres en Tecnificació és com un
escalonet més, la gent ja va a donar una
ullada als xavals que allí estem, et van
posant partides a poc a poc, jugues amb
altres pilotaris, hi ha diners pel mig, més

pressió… I ja t’ho agafes d’una altra
manera, l’esforç, si realment és el que
vols, ha d’augmentar i anar fent camí. 
P. I bon camí, ara estàs en ValNet…
R. Sí. La veritat que estic molt content de
formar part d’aquesta empresa de juga-
dors professionals. És complicat, evi-
dentment, però amb esforç i constància
les coses al final arriben.
P. I sent professional, és possible viure de
la Pilota?
R. En la meua situació sí. És a dir, vivint
a casa amb els pares, sí. Evidentment les
despeses que tens són destinades a l’oci i
poc més, però per a viure de forma total-
ment independent hui en dia és una mica
complicat. Sí que és cert que algun mes
bo sí que es trau, però no tots.

On tirem?

“¿Viure de la Pilota Valenciana? Si vius en casa
dels pares sí, si no hui en dia està complicat”
El pilotari alzireny afronta el pròxim any amb molta il·lusió després d’haver
estat sotmés a dues operacions en els genolls en l’últim tram de 2015

Roberto Chordà pegant-li a la paret en l’antic Trinquet d’Alzira, on començà a jugar quan tenia 12 anys. / RAÜL AMAT

ROBERTO CHORDÀ Pilotari professional de ValNet

Raül Amat / ALZIRA

“Entrar en Tecnificació va
ser un escalonet més per
a créixer i avançar”



P. D’on arriben els ingressos d’un pilota-
ri?
R. Formant part de ValNet tens un sou.
Després també estan els premis de les
partides, les propines, etc. L’incentiu
aquest de la propina canvia molt segons
el trinquet al qual vages a jugar. Per això
hi ha mesos que arreplegues més i altres
que no tant.
P. Com funciona això de les propines?
R. Ha de veure amb les travesses. Quan
ixes a escalfar la gent et pregunta com
estàs, com et trobes ixe dia, xarres una
miqueta i després l’aficionat fa la seua
aposta segons el teu estat i les sensa-
cions. I d’allò que guanya –si guanya- et
dóna una part. És una altra manera de
motivar al jugador i que al cap i a la fi
l’espectacle siga millor. 
P. Com veu la situació de la Pilota
Valenciana?
R. Està complicada. Som pocs jugant i
pense que hauria d’estar una miqueta
més amunt. Hi ha poques escoles
potents. Oliva, Genovés, Alcàntera i
Piles són de les més potents. Una de les
coses que també fa molt és tenir en el
poble un jugador referent per tal de què
els xiquets ho vegen com un mirall.
P. El tancament de RTVV també ha afec-
tat prou, no?
R. Clar. Molta gent ho veia en Punt2 i
així s’assabentava. Però si aleshores ja hi
havia poquet, ara encara menys, però bé,
alguns diaris encara li donen una mique-
ta de difusió, Levante TV també trau
cosetes i anem tirant. 
P. I en Alzira concretament, amb el nou
trinquet…
R. És curiós, perquè escola hi ha, però
xiquets no massa. La transició cap al
trinquet nou pense que no ha sigut la que
s’esperava, és una mica estrany. La clau,
i crec que no és res nou, és la promoció
constant en els centres escolars. La pilo-
ta té alguna cosa que t’atrapa, i es tracta
de fer que vaja atrapant a xiquetes i
xiquets des de menuts perquè al cap i a la
fi tingam un relleu generacional i no sols
un relleu, sinó un augment de participa-
ció i afició.
P. I com es du això de jugar cada cop
amb uns companys, per que en els car-
tells sempre són diferents equips?
R. Així és. El trinqueter lloga a uns juga-

dors i es fa la partida. Mai juguem amb
els mateixos. Pot paréixer complicat,
però al final et vas adaptant perquè tam-
poc som molts i ens coneguem tots en
certa manera.
P. El passat agost (2015) aconseguires el
títol de la Lliga Professional de Raspall,
com ho vares viure?
R. Vaig gaudir molt. Molts nervis, però
una vegada et poses a jugar la tensió,
almenys a mi, se me’n va i m’oblide, ho
afrontes com una partida més. No m’ho
esperava la veritat. A més a més, en l’e-
quip contrari també estava Guille
d’Alzira, el Moro que ha sigut un dels
meus entrenadors i va ser un dia molt
especial, després d’acabar tots amics
altra volta. 
P. També et donaren un guardó com a
millor jugador jove de raspall, què et
queda? 
R. L’individual. L’individual és el somni
que tinc dins de la pilota. Encara sóc
jove, i a més a més jugue al mig, la treta
i el rebot encara són assignatures pen-
dents, però provaré d’ací a uns anys.

On tirem?

“Si quan estava RTVV ja
es coneixia poc, ara que
no està, encara menys”

Camiseta de joc de Roberto. / RAÜL AMAT

P. Un referent del món de la Pilota?
R. He gaudit de tenir-lo com a entrena-
dor, així que sempre al Moro
d’Alcàntera. 
P. Un trinquet per a jugar?
R. El de Bellreguard. N’hi ha molt bon
ambient, les condicions de la canxa són
molt bona i dóna gust jugar allí. La pilo-
ta no fa coses estranyes. És alt. Em
quede amb eixe.
P. I sense connotacions polítiques, blaus
o rojos?
R. Rojos, sempre. Qui juga de roig és el
favorit, així que no hi ha dubte.

“Guanyar l’individual de
raspall és un dels somnis
que tinc dins la Pilota”

Per saber-ne més...


