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INTRODUCCIÓ

Cal plantejar-se la necessitat de mantindre pràctiques socioculturals i, en aquest 
cas concret, també esportives, i la seua cabuda en el segle XXI, en què les neces-
sitats i demandes dels practicants han anat variant al llarg de les dècades anteriors. 

En aquesta comunicació es donen a conéixer els principals esdeveniments que 
han envoltat aquesta modalitat en el segle XXI i, posteriorment, es plantegen 
propostes per a normalitzar, difondre i promocionar la modalitat del frare. 

El camí per a la seua recuperació és llarg i pedregós, però considerem que és 
necessària la conservació d’aquest patrimoni, on les institucions competents han 
de jugar un paper clau.  

METODOLOGIA

La informació per a aquesta comunicació s’ha extret fonamentalment per dues vies:

1. Informació proporcionada i revisada pels protagonistes. En algun cas, l’inves-
tigador com a protagonista. 

2. Recerca de documentació: fonamentalment documents digitals i espais web.

 

LA DIFUSIÓ DEL FRARE 

El període estudiat comença a principis d’aquest segle fins a l’actualitat, concre-
tament 17 anys analitzats. Es daten els esdeveniments més significatius i s’es-
menten els principals protagonistes que han contribuït a la difusió del frare durant 
aquests temps. 

Actuacions en el segle XXI, els protagonistes

Dels primers anys del segle XXI, cal remarcar la figura de tres persones que van 
donar visibilitat a una modalitat desapareguda. Parlem d’Amador Peset de Trai-
guera i dels docents Manolo Conca i Dani Martos. 

Les actuacions següents van suposar els primer passos en la difusió del frare: 

- Fundació Club de Pilota Valenciana de Traiguera: amb activitat anterior 
(aproximadament 1995), es funda l’any 2001 i amb activitats fins al 2007, va 
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tindre uns 80 socis i escola de pilota. Ara inactiu, va tindre com a president 
Amador Peset Celma i de secretari, Santiago Salvador Llàtser. En l’inici es 
fa una gran tasca en la recuperació de la memòria oral a través d’entrevistes 
a gent gran de la comarca, se’n redacta un reglament oficial, se n’organitzen 
campionats locals i creen una pàgina oficial del Club Pilota Valenciana Trai-
guera, lloc web inoperatiu. 

- Publicacions especialitzades en pilota parlen del frare: Agulló i Agulló 
(2009); Agulló i Llopis (2015); AVL (2010, 2012); Conca et al. (2003); Con-
ca, Pérez i Naya (2005); Llopis i Bauset (1999); Mansanet (2007); Martos et 
al. (2007); Martos i Torrent (2011); Museu Valencià d’Etnografia (2013), i 
Ramos (2016). 

- Trinquet amb frares del Poblet de la Pilota: construït a l’IES Joan Fuster 
de Sueca el 2005, s’emmarca dins l’Ordre de 2 de març del 2000 i per petició 
dels docents del centre es va reordenar el plànol inicial per a donar cabuda a 
un trinquet, un carrer, una galotxeta i un trinquet amb frares. Actualment, és 
l’únic reducte on la pràctica de la modalitat del frare continua viva durant tot 
l’any. 

- Formació: la pilota entra a formar part dels currículums educatius (Decret 
111/2007, Decret 112/2007 i els actuals) i alguns docents donen a conéixer 
les diferents modalitats de pilota a pesar que pocs parlen del frare. Sí que es 
dona a conéixer com a contingut en els cursos de monitor i entrenador, i en 
l’assignatura de Pilota Valenciana, de la llicenciatura i posteriorment grau en 
Ciències de l’Activitat Física i l’esport a la Universitat Catòlica de València 
Sant Vicent Màrtir i, uns anys després, a la Universitat d’Alacant. 

Són destacables les actuacions recents per a difondre la modalitat del frare, ja 
que enceten un nou escenari per a aquesta modalitat on la Federació de Pilota 
Valenciana ha pres consciència de la importància de la conservació del patrimoni 
cultural i esportiu que representa el frare:

- Reglament de joc del frare17: redactat per Lluís Ramos i la Federació de 
Pilota Valenciana, a més de revisar-lo experts en pilota (Manolo Conca, Jordi 
Naya, Cèsar Beltran i Amador Peset) es publica al juny de 2017. 

17  El podeu consultar en <http://fedpival.es/pdf/competicions/pdf_6744.pdf >.
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- I Campionat Autonòmic de Frare: es va celebrar l’1 i 2 de juliol de 2017 al 
trinquet de Traiguera i al trinquet del barri d’Enroig (Xert). Aquest esdeveni-
ment naix per iniciativa del Club Pilotari Castelló i fruit d’un treball conjunt 
amb la Federació de Pilota Valenciana i els ajuntaments de Traiguera i Xert. 
Cal destacar que va ser subvencionat, en part, per la Diputació de Castelló 
com a organitzador. 

- Projectes: naixen projectes de clubs de pilota per a promocionar el frare, com 
el del Club Pilotari Castelló i el del CPV Xúquer. D’altra banda, la Federació 
de Pilota Valenciana adopta el compromís de normalitzar la modalitat i equi-
parar-la a la resta de les modalitats que tutela. 

Propostes de futur 

Si pretenem que els esdeveniments esmentats en l’apartat anterior tinguen conti-
nuïtat en el temps, i vertaderament la promoció del frare siga una realitat a través 
de la qual es puga assolir la normalització del frare, ens queda pendent, per tant, 
un llarg camí on el propòsit fonamental ha de ser recuperar la modalitat i reactivar 
la pilota als pobles del nord de Castelló on la pràctica hui dia és quasi inexistent. 

- Incloure la modalitat del frare dins del Comité de Frontó Valencià, on es 
tutelen les dues modalitats indirectes.

- Fomentar investigacions, publicacions i elaboració de materials didàctics i 
digitals envers el frare. 

- Incloure, dins de les competicions escolars (JECV), la modalitat del frare.

- Organitzar encontres i campionats oficials i no oficials entre clubs i escoles de 
pilota.

- Adaptar galotxetes i frontons de dues parets laterals per a simular trinquets 
amb frares.

- Rehabilitar i recuperar trinquets, a més de catalogar els que hi ha. 

- Incloure el frare com a contingut en les sessions de Pilota a l’Escola. 

- Formació del personal docent a través de cursos del CEFIRE i cursos federa-
tius. A més, ha de tindre presència en l’assignatura de pilota o jocs en els graus 
de Magisteri i Ciències de l’Activitat Física i l’Esport. 
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- Implicar les institucions competents en la recuperació del patrimoni lúdic, 
esportiu i cultural dels valencians. 

CONCLUSIONS

D’una banda, es mostren les conclusions envers les actuacions ja fetes i, d’altra 
banda, les propostes de futur.

Les actuacions: 

- L’altruisme d’aficionats i experts en pilota que han escrit sobre el frare ha 
sigut la principal via de promoció d’aquesta modalitat, on destaquen impul-
sors com Amador Peset, Manolo Conca, Daniel Martos i, actualment, Lluís 
Ramos.

- Les iniciatives dutes a terme pel Club de Pilota Valenciana de Traiguera mar-
quen el primer pas en la difusió d’aquesta modalitat. 

- La construcció del trinquet amb frares a l’IES Joan Fuster de Sueca possibilita 
que molts alumnes del centre i de cursos de pilota coneguen i juguen a frare.

- La Federació de Pilota Valenciana, el Club Pilotari Castelló i el CPV Xúquer 
encapçalen les noves i actuals actuacions que pretenen normalitzar la modali-
tat. 

- El desconeixement de la modalitat del frare es generalitza i cal més formació. 

Les propostes:

- El camí per la recuperació de la modalitat del frare és complex, perquè el 
nombre de practicants en l’actualitat és molt baix i, a més, se suma la carència 
d’instal·lacions adients per a practicar-la. 

- Són diverses les actuacions que es poden dur a terme i que ja s’han implantat 
en altres modalitats de pilota valenciana i donar resultats molt positius. Aques-
tes esdevindrien un futur millor pel frare. 

- Al frare com a modalitat desconeguda li cal difusió i promoció. 


