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Waldo Vila, pilotari
«Em sent indentificat amb els
paisatges que descriuen els
llibres en valencià»
La primera volta que Waldo Vila
Gilabert va entrar en un trinquet
tenia huit anys. Son pare era aficionat a la pilota i ell estava decidit a
seguir la tradició familiar. La proximitat amb el trinquet d’Oliva va
facilitar que, en eixir d’escola, el pilotari conegut com Waldo cada dia
es reunira allà amb els amics i a poc
a poc anara desenvolupant una tècnica que l’ha portat a l’àmbit professional. Actualment és considerat un
dels millors jugadors de raspall de
la història, tot i que ell mateix apunta que no li agraden les comparacions amb els seus companys. «Jo el
que intente és donar el millor de mi
mateix i aportar el màxim d’espectacle a les partides», assegura. Creu
que actualment la pilota està en un
bon moment pel que fa als aficionats i a la promoció, però quant al
nivell professional considera que hi
ha molts problemes encara.

Al d’Oliva li agraden els esports
en general, com ara el paddel o el
ciclisme, i quan té temps també li
agrada llegir. Va ser un professor
de valencià de l’institut el que li
va despertar l’interés per la lectura, especialment pels llibres en
valencià. A banda de perquè és la
llengua en què sempre s’expressa, li

«És fonamental que ens
conscienciem i donem a la
llengua més importància»
agrada també perquè se sent molt
identificat: «com que qui escriu és
gent d’ací, moltes vegades et trobes
amb descripcions de paisatges que
coneixes o llocs que sols visitar, i
això m’atrau». Creu que hauria de
ser fonamental que els valencians
ens conscienciàrem i li donàrem
la importància que es mereix a la
nostra llengua.
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I diumenge, 26 de juliol

Waldo ha sigut nou vegades campió de l’Individual de Raspall de la Generalitat

El valor de les festes tradicionals valencianes
També li agraden els animals, però
la falta de temps no li permetria
donar-los l’atenció que necessiten i
per això no en té cap. Els animals
són precisament els protagonistes
del llibre de Vicent Enric Belda que
s’estrena diumenge, Els animalets
de Sant Antoni, que conjuga l’amor
per aquests éssers amb la festa
popular. En saber-ho, Waldo ma-

nifesta que les festes tradicionals
valencianes haurien d’estar més
posades en valor, i que s’haurien
de mantenir o potenciar: «Cada
vegada més ens deixem portar per
les festes de fora, i això pot anar en
detriment de les nostres celebracions locals». Si haguera de triar-ne
una, el pilotari es quedaria amb la
dels moros i cristians.
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