
1. ELS JUGADORS

Una partida de pilota sempre es jugada entre dos equips de tres jugadors, els noms dels quals
expressen la seua posició en el terreny de joc dins el seu equip: rest, mitger i punter.
Molt sovint es juguen partides de tres jugadors per un equip contra dos de l’altre o de dos contra
dos.
A causa de les dimensions del trinquet no són molt freqüents les partides d’un contra un, mà a mà,
més que en casos de desafius, sempre de molta importància de cara a la valoració professional
d’un jugador.

2. EQUIPS

Una diferenciació dels equips des del principi de la partida és la que distingueix entre rojos i blaus,
segons la faixa que porten els jugadors. Sempre l’equip que és considerat superior i, si no millor,
amb una major experiència, porta la faixa roja, mentre que l’altre porta la blava. 

3. LA PILOTA

La pilota és l’element que, després del jugador, gaudeix d’una major importància dins el joc, de tal
manera que el nom general del joc ve donat pel nom de l’element amb què es juga: la pilota.

La pilota es diu de vaqueta, perquè està confeccionada amb pell de bou, és a dir, amb vaqueta,
concretament del bescoll, i consta de huit triangles, que, cosits, formen una xicoteta esfera. 
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La seua qualitat, es deduirà de tres aspectes:
- del seu tacte, del seu toc,
- del so que produeix al botar, i
- de la qualitat del bot.

Les mesures reglamentàries actuals de la pilota de vaqueta per a adults són:
- 42 mm de diàmetre
- 40-42 grams de pes

Els piloters són els artesans que elaboren les pilotes de vaqueta. A causa de la dificultat del seu
treball no han sigut mai massa nombrosos, la qual cosa ha provocat l’aparició de tota una llegenda
al  seu  voltant,  que  parla  de  tradicions  heretades  de  pares  a  fills,  amb una  sèrie  de secrets
professionals curiosament mantinguts.

Les pilotes de vaqueta han resultat sempre molt cares a causa del seu costós procés artesanal i
del reduït nombre de piloters. El seu preu actual oscil·la entre els 60 i 90 €. Per això, des de ben
antic, s’han buscat altres pilotes més barates, sobretot al carrer.
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Al carrer s’utilitzaven, i s’utilitzen, pilotes de vaqueta de segona mà rebutjades del trinquet, però
sobretot les pilotes de badana. Aquestes són pilotes un poc més grosses que les altres, molt més
suaus i, per tant, menys doloroses per a la mà. Per contra, són pilotes més voladores i curtes.

Les pilotes de badana estan formades per una cobertura de pell assaonada de corder o d’ovella i
farcides de draps, amb la possibilitat d’un nucli de goma. A pesar d’això, mai no apleguen a la
duresa de la vaqueta i el seu preu és molt inferior: entre 5 i 10 €.

4. LA PUNTUACIÓ DE LA PARTIDA

En una partida de pilota es dóna un doble sistema de puntuació: els jocs i els quinzes (punts). 
El sistema de puntuació dins un joc està constituït per quatre moments:

- quinze,
- trenta,
- val,
- joc, amb el qual acaba el parcial.

L’equip que guanya un joc s’anota 5 punts en la puntuació general de la partida fins arribar a 60.
Això implica que la partida es juga a 12 jocs.

5. EL MARXADOR

Es la persona encarregada de dur la puntuació de la partida. La primera funció del marxador es la
d’arbitrar la partida. El marxador és també el responsable d’un altre apartat que de sempre ha
sigut bàsic dins del joc: les travesses. 
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Amb la paraula travessa es coneixen al joc de pilota les apostes, tant pel que fa al resultat final de
la partida, com als seus resultats parcials.                
El marxador és l’intermediari i el dipositari dels diners apostats.

6. VETUARI I PROTECCIONS DELS JUGADORS

El vestit tradicional dels jugadors professionals de pilota és totalment de blanc, pantalons llargs i
samarreta blanca, en qualsevol modalitat. A eixe fet es deu que quan un jugador passa del camp
dels  aficionats  al  dels  professionals,  se li  diga que s’ha vestit  de blanc  o que s’ha vestit  els
pantalons blancs.

Encara que en una partida de pilota els dos equips duen el mateix vestit blanc, es diferencien, com
ja hem dit anteriorment, per una faixa blava i una faixa roja. Els darrers anys, en què s’han iniciat
les retransmissions televisives de partides de pilota, els jugadors han canviat la samarreta blanca
per una roja o blava per a facilitar la diferenciació. A més, també s’ha introduït la publicitat en el
seu vestuari, especialment en les partides de campionats.

4



7. ELS GUANTS

El guant utilitzat al joc de pilota és una peça especial de protecció que no preserva la mà en la
seua totalitat, sinó només allà on colpeja repetidament la pilota: els artells i el palmell. El guant,
que està elaborat en pell  de corder i  no té dits, està format per dos peces, uns triangles que
cobreixen el palmell de la mà i el dors. Eixos dos triangles estan units en la part inferior per tres
tiretes de pell, que deixaran quatre buits per on entraran el dits. De la part superior, on el guant
acaba en punta, ixen dos vetes amb les quals el jugador es fixa el guant. Les vetes, després de
donar algunes voltes pel canell i el palmell, es lliguen al dors de la mà.

Per a una major protecció de la  mà contra les assentadures,  alguns jugadors solen posar-se
encara entre el guant i la mà altres objectes. El més utilitzat és una carta. Si la protecció ha de ser
major, perquè ja el jugador té a la mà una pilota assentada o algun dolor, també es pot posar una
planxeta metàl·lica.

A més dels  guants,  per  a  cobrir  els  dits  i  la  resta  de la  mà no coberta,  s’utilitza  actualment
l’esparadrap o alguns materials esponjosos recoberts amb esparadrap.

8. EL TRINQUET

El trinquet valencià és un edifici de forma rectangular, on es practica el nostre joc, i en el que la
pilota té total llibertat per a moure’s. No és falta si la pilota pega en una paret o en una altra, o en
la zona en què se situen els espectadors, on la pilota pot botar i ser jugada.

La llargària del trinquet valencià oscil·la entre els quaranta-cinc i els seixanta metres i la seua
amplària total entre huit i onze metres. Les parts d’un trinquet son:

 les muralles  
 l’escala
 les galeries
 les llotgetes (de dalt i de baix)
 la corda
 el dau, la pedra i el tamborí
 els frontons o rebots

5



 banquets
 la careta
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