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La Costera-La Canal-La Vall d’Albaida
Director del Museu de la Pilota del Genovés
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ANTONIET DE LA GRANJA
Un dels millors jugadors de raspall va néixer a la Granja de la Costera. Dominà
els trinquets de la contornada als anys 60 i 70 i encara va arribar a tastar el
renaixement de la pilota als huitanta. L’autor de l’article analitza la seua carrera
quest mes els acostem
la història d’Antoniet
de la Granja que ens
ha enviat Josep Vicent Martínez des de Rotglà i Corberà. Antonio Palop Albors va
néixer a la Granja de la Costera
l’any 1938 i viu des de fa molts anys
al carrer Llarg de Rotglà i Corberà, precisament al carrer on fa
temps es jugava a pilota al poble.
Antoniet de la Granja, com se’l coneixia al món del raspall professional, ha sigut un dels millors jugadors de les dècades dels anys 70
i 80 del segle XX.
El raspall és una modalitat de
la pilota valenciana que es jugava
i es juga sobretot a les comarques
centrals valencianes com la Costera, la Canal de navarrés i la Vall
d’Albaida, així com les costaneres
de la Safor i la Marina. Ell conta
que va començar a jugar a pilota
als carrers de la Granja i dels demés pobles de la Costera. Un mestre de l’Olleria que estava a la
Granja el va animar perquè anara
a jugar al trinquet de l’Olleria allà
per l’any 1956, iniciant-se la seua
carrera com a jugador, amb només 18 anys. A ﬁnals dels anys 50
i principis dels 60 del segle XX va
començar a fer-se un nóm en el
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Antoniet de la Granja, en una imatge de principis dels anys 80.

món del raspall professional,
anunciant-se en trinquets com el
de l’Olleria, Castelló de la Ribera,
Aielo de Malferit, tavernes de la
Valldigna o el Genovés.
La seua carrera continua i en
1964 debuta al trinquet el Zurdo
de Gandia, el més important d’aquesta modalitat, donant un gir, ja
què jugar allà era el màxim per a
un jugador de raspall que volia
triomfar. i així ho demostra els
centenars de partides que va jugar
allí i hem pogut comprovar als llibres del mateix trinquet on han
quedat enregistrades dites partides. Llibres on podem vore quí jugava, el resultat i, ﬁns i tot, si la partida va ser bona o roïna i quins jugadors destacaren. després de debutar al Zurdo, va començar a jugar a la resta trinquets de la Safor
i la Marina, com Oliva, Benissa o
Pedreguer, on hi havia més activitat que als que jugava habitualment i millors partides, tant de jugadors com de diners.
L’etapa de plenitud esportiva
d’Antoniet va ser ﬁnals de la década dels seixanta i la dels setanta del
segle XX. Una llarga época en la
que es va situar entre els millors restosde la modalitat. Van ser els anys
de les millors partides amb els millors jugadors d’eixos temps, cas de
Miramar, Marines, Malonda I,
Císcar, Pellicer, Cristóbal, Pissarro, Ricardet, Pigato Batiste. Una
llarga nòmina de jugadors amb els
quals va jugar i una nova fornada
amb els que també va coincidir
com Malonda II, Simatero, Mena,
Guerra, Sanchis, Costa, Bañuls,
Pasqualito, Julio, Leandro o Parra. dins la seua llarga carrera com

L’esplendor d’Antoniet de la
Granja va culminar amb els
títols de la lliga de raspall
professional del 1986 i el 1987
La seua etapa de plenitud va
ser a finals dels 60 i als 70, una
llarga época en que fou un dels
millors restos de la modalitat
a jugador professional podem citar una tercera etapa, la dels anys
80, passant a jugar de mitger o punter. És l’època de la premsa i dels
campionats oﬁcials organitzats per
la recent creada Federació de Pilota Valenciana l’any 1985. Comença a hi haure més difusió mediática i les institucions fan per potenciar-la. tot açò va culminar amb els
títols de la lliga de raspall professional que va guanyar el 1986 a Oliva i el 1987 a Gandia, en companyia dels jugadors del Genovés Simatero i Pasqualito. Precisament,
de la ﬁnal del 86 a Oliva davant
Mena, Balduino i Pinet, hi ha
imatges on es pot vore part de la
clase d’aquest jugador.
 La retirada.A ﬁnals dels anys 80

del segel XX es va retirar, rebent un
merescut homenatge al trinquet
de Castelló de la Ribera l’any 1992,
així com el que rep ara en aquestes
línies per reconéixer a un dels millors jugadors que ha donat el raspall professional. Un jugador del
que s’ha parlat be per part dels entesos del nostre joc. Un home i un
nóm, Antonio el de la Granja, respectat, reconegut i ben considerat
en el món de la pilota.

Caixa Ontinyent recibe un premio estatal por su labor cultural
 La revista especializada

«Actualidad Económica»
reconoce la labor dinamizadora
del centro cultural de la caja
LEVANTE-EMV ONTINYENT

La dinamización de la actividad
cultural que ha supuesto la puesta en marcha del Centro Cultural
Caixa Ontinyent ha recibido esta

semana el tercer premio a la mejor obra social en España, en la
modalidad de cultura y tiempo libre. Así lo decidió el jurado de la
novena edición de los premios
que anualmente convoca la revista Actualidad Económica.
La publicación y el acto de entrega de los premios se celebró el
pasado martes en Madrid, en las
dependencias de la Real Academia de Bellas Artes San Fernando,

con la presentación a cargo del director adjunto de la revista, Miguel
Ors Villarejo, quien destacó el
mantenimiento del equilibrio de
la obra social de Caixa Ontinyent
entre obra asistencial y obra cultural. En nombre de Caixa Ontinyent, recibió el galardón su responsable de Obra Social, Roberto
Sanz, quien a su vez dirige las actividades del centro cultural. Y es
que en apenas dos años y medio

en funcionamiento, este centro se
ha convertido en un auténtico referente social ya que, a las actividades propias se suman las organizadas por centenares de entidades, asociaciones y colectivos tanto de Ontinyent como de la comarcas, que han encontrado en el
centro la respuesta a sus necesidades de espacio para exposiciones, conferencias, reuniones, actuaciones musicales… Cabe des-

tacar que, desde su puesta en funcionamiento en 2010, el Centro
Cultural Caixa Ontinyent, según
cifras proporcionadas por la propia entidad, ha acogido 464 actividades entre proyecciones, conferencias, conciertos, exposiciones, presentaciones, actos de formación y actos internos, en los
que han participado hasta la fecha
un total de 159 colectivos diferentes y asistido 67.388 personas.

