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GUIA D’IMPRESCINDIBLES DE PILOTA VALENCIANA PER A BIBLIOTEQUES
Elaborada per David Sarasol i Moscardó, director del Museu de la Pilota El Genovés.

PILOTA
VALENCI ANA
Els llibres imprescindibles sobre Pilota valenciana que formen aquest catàleg han estat seleccionats i escollits
pels criteris d’importància, contingut i interés.
Primerament figuren els llibres recomanats per a infantil i a continuació per a públic adult. Són un recull de publicacions que donen a conéixer la importància de la Pilota Valenciana i posen de manifest la rellevància d’aquest
esport en la història.
S’han inclòs publicacions diverses com ara, catàlegs i publicacions especialitzades tant del Museu de la Pilota
com de la Càtedra de Pilota que poden ser del vostre interés.
Recordeu que si vos interessa alguna publicació del Museu de la Pilota o teniu qualsevol dubte sobre com
aconseguir alguna de les esmentades en aquesta guia, poseu-vos en contacte amb:
Museu de la Pilota-El Genovés.
David Sarasol i Moscardó .
657 86 86 11. davidsarasol@gmail.com
Així també si és alguna publicació de la Càtedra de Pilota podeu demanar-la en:
catedrapilotavalenciana@uv.es.
Campus Blasco Ibáñez. Facultat de CC. De l’Activitat Física i l’Esport.
Gascó Oliag, 3-46010 València. 963 86 43 40
Los libros imprescindibles sobre Pilota Valenciana que forman parte de este catálogo están seleccionados y
escogidos por criterios de importancia, contenido e interés.
Primero encontramos libros recomendados para infantil y a continuación para público adulto. Es una recopilación
de publicaciones que dan a conocer la importancia de la Pilota Valenciana y ponen de manifiesto la relevancia de
este deporte en la historia.
Se han incluido diversas publicaciones como catálogos y publicaciones especializadas tanto del Museu de la
Pilota como de la Cátedra de Pilota que pueden ser de vuestro interés.
Recordad que si os interesa alguna publicación del Museu de la Pilota o tenéis alguna duda respecto a cómo
conseguir alguna de las citadas en esta guía, poneos en contacto con:
Museu de la Pilota-El Genovés.
David Sarasol i Moscardó .
657 86 86 11. davidsarasol@gmail.com
Si es una publicación de la Cátedra de Pilota podéis pedirla en:
catedrapilotavalenciana@uv.es.
Campus Blasco Ibáñez. Facultat de CC. De la Actividad Física y el Deporte.
Gascó Oliag, 3-46010 Valencia. 963 86 43 40
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PÚBLIC INFANTIL I JUVENIL PÚBLICO INFANTIL Y JUVENIL
CALAFORRA, Santiago
Pilota Valenciana. Club Millaret 10
Editorial Safrà: Grup Calaforra Media, 2017
Club Millaret és una revista infantil patrocinada per l’Ajuntament de Castelló, el nº 10
està dedicat a la Pilota.
Club Millaret es una revista infantil patrocinada por el Ayuntamiento de Castellón,
el número 10 está dedicado a la Pilota.

CALAFORRA, Santiago
Muixeranga i Pilota valenciana. El Club lo Blanc 2
Editorial Safrà : Grup Calaforra Media, 2017

DURBÁ, Sergi i SARASOL, David; OLIVER, Mar (il.)
Paco Cabanes el Genovés: l’heroi esportiu dels valencians
Càtedra de Pilota Valenciana : Reclam Editorial, 2016
La història del mite i de l’heroi popular, símbol per excel·lència de la Comunitat
Valenciana, contada mitjançant vinyetes. Noble i honest, admirat i venerat de
cap a cap de les comarques valencianes. El Museu de la Pilota disposa d’algun
exemplar al vostre abast.
La historia del mito y del héroe popular, símbolo por excelencia de la Comunidad
Valenciana, contada a través de viñetas. Noble y honesto, admirado y venerado
en todas las comarcas valencianas. El Museu de la Pilota tiene algún ejemplar a
vuestra disposición.

GIMÉNEZ, Llorenç ; GRANELL, Manuel (il.)
El fantasma dels ulls blaus
Tàndem Edicions, 1996 (El Tricicle, 17)
Una de les històries de misteri i d’humor de Llorenç, el contacontes.
Una de las historias de misterio y de humor de Llorenç, el cuentacuentos.
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MONZÓ, Jaume
La colla U: Els orígens de la increïble història
Andana Editorial, 2019
Jaume Monzó ens apropa, d’una manera divertida, al món de la pilota i, al mateix
temps, ens ofereix un recorregut per moltes tradicions valencianes.
Jaume Monzó nos acerca de una manera divertida, al mundo de la pilota y, al mismo
tiempo, nos ofrece un recorrido por muchas tradiciones valencianas

ZAHÍNOS, Alex ; BROSETA, Pablo (il.)
Badana: quin dimoni de xiqueta!
Acadèmia Valenciana de la Llengua, 2019

PÚBLIC ADULT PÚBLICO ADULTO

AGULLÓ, Recared i AGULLÓ, Victor
El joc de pilota a través de la prensa valenciana 1790-1909
Diputació de València, 2009
Aquest llibre posa a disposició del lector una sèrie de documents escrits que
completen l’ampla tradició oral que ha tingut sempre el nostre esport.
Este libro pone a disposición del lector una serie de documentos escritos que
completan la gran tradición oral con la que ha contado siempre nuestro deporte.

AGULLÓ, Victor, GONZÁLEZ, Gregori i GÓMEZ, Javier (coords.)
La pilota valenciana: pràctica, ciència i codi
Universitat de València, 2016
Investigació, món internacional, modalitats, lèxic, àmbit educatiu, mitjans de
comunicació, estudis locals, opinions d’experts, reflexions, futur, a més d’una
secció de mapes per situar la pilota a tota la Comunitat Valenciana.
Investigación, mundo internacional, modalidades, léxico, ámbito educativo,
medios de comunicación, estudios locales, opiniones de expertos, reflexiones,
futuro, además de una sección de mapas para situar la Pilota en toda la Comunidad Valenciana.
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AGULLÓ, Victor i CONGOST, José M.
La pilota grossa
Institut d’Estudis Comarcal de la Marina Alta : Edicions 96, 2019
Llibre que reivindica el nostre patrimoni a partir d’una de les modalitats més
desconegudes del joc de Pilota, però, alhora amb més projecció de futur.
Libro que reivindica nuestro patrimonio a partir de una de las modalidades más
desconocidas del juego de Pilota, pero, al mismo tiempo con más proyección de futuro.

AGULLÓ, Victor, SANTANDREU, Ricard i SARASOL, David
Anècdotes i curiositats de la pilota valenciana
Càtedra de Pilota Valenciana, 2020
Recull de textos i anècdotes curioses al voltant del món de la Pilota valenciana.
Recopilación de textos y anécdotas curiosas acerca del mundo de la Pilota valenciana.

CERDÀ, Paco i MASCARELL, Purificación
La revolució va de bo! La modernització de la pilota valenciana.
Publicacions Universitat de València, 2009
Un recull d’entrevistes a personatges relacionats amb el món de la Pilota
amb la finalitat d’analitzar la seua modernització.
Recopilación de entrevistas a personajes relacionados con el mundo de la Pilota
con la finalidad de analizar su modernización.

DURBÀ, Sergi
Colp a colp. Glosses sobre pilota valenciana
Càtedra de Pilota Valenciana : Edicions 96, 2019
Mostrari de paraules i expressions, dites i fraseologia genuïna que s’aixopluguen
sota la protecció d’un glossari i que explica i divulga algun aspecte de la Pilota valenciana.
Muestrario de palabras y expresiones, dichos y fraseología original que se muestran
a modo de glosario y que explica y divulga algún aspecto de la Pilota valenciana.
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Faixa roja, faixa blava: La pilota valenciana
Museu Valencià d’Etnologia, 2013
Catàleg de l’exposició temporal del Museu Valencià d’Etnologia que després es va
convertir en itinerant. El Museu de la Pilota disposa del catàleg en USB a la vostra
disposició.
Catálogo de la exposición temporal del Museu Valencià d’Etnologia que más tarde se
convirtió en itinerante. El Museu de la Pilota dispone del catálogo en USB a vuestra
disposición.

MOLLÀ, Toni
El Genovés
Tàndem edicions, 1994
Biografia del jugador més gran que ha donat el nostre esport. La Càtedra de Pilota
Valenciana posseeix alguns exemplars.
Biografía del jugador más grande que ha dado nuestro deporte. La Cátedra de Pilota
Valenciana posee algunos ejemplares.

LITERATURA

LABRADO, Víctor
No mataràs
Bromera, 2015 (Eclèctica, 252)
L’any 1936, entre els jugadors de raspall de la Safor, Pepe el Carinyo de Rafelcofer era
un dels grans. Amb la Guerra Civil, i després d’una partida tràgica, el joc s’acabaria per a
ell, però la seua llegenda es va fer més i més insistent. Víctor Labrado recupera en aquesta
obra, el mite d’un personatge admirat pel poble.
En el año 1936, entre los jugadores de raspall de la Safor, Pepe el Carinyo de Rafelcofer
era uno de los grandes. Con el estallido de la Guerra Civil, y tras una partida trágica,
el juego acabaría para él, pero su leyenda creció. Víctor Labrado recupera en esta obra,
el mito de un personaje admirado por el pueblo.

MASCARELL, Purificació
Cavallers
Càtedra de Pilota Valenciana, 2017
Cavallers és una obra de teatre sobre tres amics que reviuen moments del passat dins
del bar d’un trinquet.
Cavallers es una obra de teatro sobre tres amigos que reviven momentos del pasado en
el bar de un trinquete.
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AIXÓ ÉS COM TOT
Això és com tot, cultura popular post contemporània és un projecte en comú, on destaquen els valors de
l’autogestió, l’autonomia, l’autoajuda, la igualtat, l’equitat i la solidaritat interna, entre els que componen el
projecte i amb els que s’alien.
L’objectiu és oferir un o més punts de vista en tot allò que encara està viu. Prioritzen les xarxes afectives,
utilitzant la investigació i el resultat d’aquesta en un relat obert a la crítica post contemporània.
Destaca la col·lecció Joc espai i xarxa a hores d’ara amb monogràfics sobre els següents pobles:
Alginet, Carlet, Beneixida, Alcàntera, Gavarda, Sumacàrcer, Almussafes, l’Alcúdia, Alberic, Algemesí,
Guadassuar, Rafelguaraf, Manuel, El Marquesat i Alzira.
Això és com tot, cultura popular post contemporània es un proyecto en común, donde destacan los valores de
la autogestión, la autonomía, la autoayuda, la igualdad, la equidad, y la solidaridad interna, entre los que
conforman el proyecto y con los que se unen a él.
El objetivo es ofrecer uno o más puntos de vista en todo lo que aún está vivo. Priorizando las redes afectivas,
utilizando la investigación y el resultado de esta en un relato abierto a la crítica pos contemporánea.
Destaca la colección Joc espai i xarxa actualmente con monográficos sobre los pueblos anteriormente citados.

Alginet

Carlet

Beneixida

Alcàntera

Gavarda

Sumacàrcer

Almussafes

l’Alcúdia
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REVISTA FERIDA
Ferida : històries de pilota valenciana
[València] : Ferida CB, 2016 - .
FERIDA és una revista trimestral sobre l’actualitat de la Pilota valenciana. Conjumina diferents articles i
reportatges. Compta amb un disseny acuradíssim. Actualment té 15 números publicats.
FERIDA es una revista trimestral sobre la actualidad de la Pilota valenciana. Aúna diferentes artículos y
reportajes. Presenta un diseño muy elaborado. Actualmente tiene 15 números publicados.

Ferida 3

Ferida 4

Ferida 5

Ferida 6

Ferida 7

Ferida 8

Ferida 9

Ferida 10
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CATÀLEGS D’EXPOSICIONS CATÁLOGOS DE EXPOSICIONES
Els catàlegs són un recull de les exposicions realitzades principalment pel Museu de la Pilota. Si us interessa
algun poseu-vos en contacte amb el Museu de la Pilota.
Los catálogos son una recopilación de las exposiciones realizadas principalmente por el Museu de la Pilota.
Si os interesa alguno poneos en contacto con el Museu de la Pilota.
25 anys del Campionat Individual d’Escala i Corda Professional
Museu de la Pilota, 2010
Un recull de les millors fotografies d’un dels campionats més importants del
món de l’escala i corda professional.
Una recopilación de las mejores fotografías de uno de los campeonatos más
importantes de la modalidad de “escala i corda” profesional.

BOIX, Manolo
El punt dins el moviment: el joc de Pilota
Generalitat Valenciana, 1992
Catàleg de l’exposició on Manolo Boix investiga els nostres punts de referència
clàssics en aquest treball sobre l’esport valencià per excel·lència. Bon exemple
de com hem sabut conservar i difondre una manifestació, present ja entre els antics
grecs i estesa arreu del Mediterrani, que ens és familiar a tots.
Catálogo de la exposición donde Manolo Boix investiga nuestros puntos de referencia
clásicos sobre el deporte valenciano por excelencia. Buen ejemplo de cómo hemos
sabido conservar y difundir una manifestación, presente ya en la antigua Grecia y
extendida por todo el Mediterráneo, que nos es familiar a todos.

FEEL FREE, Vinz i RODRÍGUEZ, Txema
Joc
Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, 2017
Una altra manera de veure la Pilota, altres angles, altres perspectives.
JOC és una faula sobre el joc de pilota. Una història sobre la passió d’uns
personatges que entreguen els millors anys de la seua vida a un esport que
no dóna diners ni fama, un joc de profundes arrels valencianes que representa
valors universals mitjançant una disputa plena de bellesa en què els rivals sempre
són tractats amb respecte. En JOC, els artistes Vinz Feel Free i Txema Rodríguez
desenvolupen un treball a duo sobre les alegries i les amargures d’este bell i únic combat amb pilota.
Otra forma de ver la Pilota, otros ángulos y otras perspectivas. JOC es una fábula sobre el juego de pilota.
Una historia sobre la pasión de unos personajes que entregan los mejores años de su vida a un deporte que
no da dinero ni fama. Un juego con profundas raíces valencianas que representa valores universales a través
de una disputa llena de belleza en que los rivales siempre son tratados con respeto. En Joc los artistas Vinz
Feel y Txema Rodríguez realizan un trabajo a dúo sobre las alegrías y amarguras de este bello y único combate
con pelota.
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Paco Cabanes el Genovés en imatges
Museu de la Pilota, 2008
Col·lecció de fotografies i textos sobre el mite de la pilota, elaborats per
personalitats unides, d’alguna manera, a Paco Cabanes el Genovés.
Colección de fotografías y textos sobre el mito de la pilota elaborados por
personalidades unidas de alguna manera a Paco Cabanes el Genovés.

PAPERS. Patrimoni gràfic de la pilota valenciana
Museu de la Pilota, 2018
Un recull d’entrades, talons, premsa, documents, fitxes, llibretes, llibrets
de campionats, publicacions, cartells i fotos sobre la pilota valenciana.
Una recopilación de entradas, talones, prensa, documentos, fichas, libretas,
libros de campeonatos, publicaciones, carteles y fotos sobre la pilota valenciana.

RODRIGO LEGUA, Juan
VA DE BO! Exposició Fotogràfica
Ajuntament de Meliana, 2019
Recull de fotografies del fotògraf de Meliana, distribuït per modalitats
(escala i corda, frontó, galotxa, llargues i raspall).
Recopilación de fotografías del fotógrafo de Meliana, distribuidas por
modalidades (escala i corda, frontón, galotxa, llargues y raspall).

SARASOL, David
22-41 Martínez de Irujo-Genovés II. Frontó basc vs frontó valencià.
Museu de la Pilota, 2019
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CÀTEDRA DE PILOTA CÁTEDRA DE PILOTA
Ací vos presente la resta de llibres que ha publicat la Càtedra i dels què en podeu sol·licitar informació.
Aquí os presento el resto de libros que ha publicado la Cátedra y de los que podéis solicitarles información.

CONGRÉS la Pilota Valenciana (2017.València)
La pilota valenciana. Reptes per al segle XXI
Càtedra de Pilota Valenciana, 2017

GINER, Sebastià i REIG, Manel
Pla de foment municipal de Pilota valenciana
Càtedra de Pilota Valenciana, 2019

ORTS, Paco
Les escoles esportives de pilota valenciana
Càtedra de Pilota Valenciana, 2017

SARASOL, David
La memòria recuperada
Càtedra de Pilota Valenciana, 2020
Aquesta publicació és una mostra de 199, de les més de 800 fotografies,
que el periodista Paco Durà ha donat al Museu de la Pilota. Aquestes les
va recopilar al llarg dels anys que va treballar en diaris que ja han desaparegut.
Esta publicación es una muestra de 199, de las más de 800 fotografías,
que el periodista Paco Durà ha donado al Museu de Pilota. Las recopiló
durante los años que trabajó en diferentes periódicos ya desaparecidos.

TORMO, Rafa
La pilota a Catalunya: un poble que jugava
Càtedra de Pilota Valenciana, 2020

En col·laboració amb:

