
José Luis Gayà va començar a jugar 
a futbol al poliesportiu de Pedre-
guer. «Procurava fer-ho amb gent 
més major que jo», explica el late-
ral esquerre del València CF. Pot-
ser per això, quan els observadors 
de l’equip comprovaren la destre-
sa de l’esportista mentre jugava 
amb els alevins del seu poble, de-
cidiren fer-li immediatament les 
proves d’accés a l’Aleví A.

Hi ha molt de treball i sacrifici 

personal fins a arribar a jugar en 
un equip de primera divisió. «Una 
barbaritat», puntualitza. Durant 
anys va haver de recórrer els 120 
kilòmetres que separen la seua 
localitat natal de la Ciutat Espor-
tiva, «anada i tornada, quatre 
vegades per setmana, i després 
el dia del partit», conta. Al prin-
cipi son pare li feia de xòfer, amb 
el temps el Valencià CF es feia 
càrrec del transport, fins que es 

José Luis Gayà, futbolista

va instal·lar a la residència de Pa-
terna. «És una etapa molt difícil 
perquè eres un crio i estàs lluny 
de casa, dels teus amics. Però 
tenia moltíssima il·lusió, volia ser 
futbolista i sabia que calia passar 
per tot això», relata. 

És al seu poble on situa les 
imatges de la seua infantesa, 
«l’escola, els professors», matisa. 
«Tots ells formen part d’eixos 
records que tens guardats i que 
conformen la teua identitat». 
A Pedreguer va escoltar cantar 
La tarara, La Lluna la Pruna o El 
Tio Pep se’n va a Muro per primer 
cop. Allà va créixer com a persona. 
Hui, admet l’esportista, té poc 
de temps lliure. Tot i això fa per 
trobar-ne per a jugar a la Play, 
gaudir de l’esport en la televisió 
i llegir, perquè considera que «és 
important llegir en valencià per a 
parlar amb correcció».

www.llegirenvalencia.org

José Luis Gayà, jugador del València CF.
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El refugi de la Marina

Gayà, nom amb què és cone-
gut futbolísticament, té 21 
anys i fins que va començar 
a fer els primers passos en 
el món del futbol, va viure 
a la Marina Alta amb la seua 
família. És precisament a la 
comarca veïna, la Marina Bai-
xa, on situa l’autor alacantí 
Carles Cortés la història de La 
jove sense nom. 

El quart relat de la col·lecció 
«Llegir en valencià, les nos-
tres cançons» transcorre a la 
vila marinera d’Altea, la ciutat 
bressolada per les ones de la 
Mediterrània. La població cos-
tanera que és l’orgull dels seus 
habitants.  

El jugador del València Club 
de Futbol no oculta l’estima 
que sent pel seu poble d’ori-
gen, és on estàn els seus arrels. 
«Pedreguer és molt important 
per a mi. És on he crescut i on 
està la meua gent, la meua 
família, i els amics de sempre. 
Vaig tant com puc, és el meu 
refugi per a desconnectar, 
és allà on vaig a relaxar-me», 
conclou José Luis Gayà.

les nostres cançons

“ Tenia 
moltíssima 
il·lusió, volia ser 
futbolista i sabia 
que calia passar 
per tot això ”

«És important llegir en 
valencià per a parlar amb 
correcció»


