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“

A Borbotó
es juga a pilota
des de fa més
de 100 anys

”

És de Borbotó, un poble on es juga al nostre esport autòcton des de fa 100 anys.

ANA BELÉN GINER,
JUGADORA DE PILOTA
«La pilota està
més viva que mai»
És tot un referent en el món de
la pilota valenciana, compta amb
una vintena de trofeus en el seu
palmarés i ha sigut la primera jugadora a guanyar l’individual de
raspall més d’una volta. Com la
majoria dels jugadors professionals Ana Belén Giner també va
començar a jugar a pilota quan
només era una xiqueta, tot i que
en aquest cas ho va fer gràcies a

un castic imposat per son pare.
L’esportista recorda que la seua
germana menuda, son pare i ella
practicaven frontenis cada cap de
setmana fins que una dia, davant
d’un mal comportament de la menuda, el pare va decidir corregir-la
llevant-li la raqueta. Va ser en
aquell moment quan un home del
poble la va convidar a fer una partida amb ell. Des d’aquell moment

no ha deixat de practicar aquest
esport.
Ana Belén Giner és de Borbotó,
un poble on es juga a pilota des de
fa més de 100 anys, i on cada vegada hi ha mes xiquetes que s’animen a baixar al trinquet. Quan va
començar, estava sola, però «hui
en dia hi ha mes de 300 jugadores,
entre dones i xiques», apunta.
L’evolució està sent molt important, tot i que de moment encara
és difícil equiparar el nombre de
dones i homes que juguen, «la pilota està més viva que mai: tant en
l’àmbit professional com si parlem
d’amateurs o del joc a les escoles,
cada cap de setmana es juguen
més de 150 partides al llarg del
nostre territori». En la pilota no hi
ha jutges ni arbitres, «sols tenim
un vestidor que compartim amb
els contraris», afig. A Ana Belén li
agrada transmetre els valors de la
pilota «com són la companyonia o
el joc net. Són detalls que et fan
enamorar d’aquest esport».

Lectura i esport
Del seu pas per l’escola recorda amb estima les lectures
en valencià, en concret un
llibre, La mà negra, que la va
impulsar a continuar llegint
en la llengua pròpia. «Quan
el mestre ens deia que llegírem el següent llibre, jo ja
l’havia llegit», recorda. Potser
per això considera la campanya «Llegir en valencià, monuments emblemàtics» una
eina necessària, perquè és una
bona manera que la gent que
no llig habitualment en valencià s’atrevisca a fer-ho. Ara
que té una filla, explica la jugadora de pilota, és conscient
de com d’important és transmetre-li l’amor per la llengua,
l’interés per la lectura i també
pel nostre esport autòcton, la
pilota valenciana. Admet que
dedica menys temps a entrenar-se del que voldria perquè
és complicat conciliar treball,
família i esport, «però així i
tot encara trobe temps per a
entrenar-me. Jo continuaré jugant fins que el meu cos diga
prou», explica.
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