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Elstorosi Lagaftijo
a visita deJoséTomása la
Monumentalha posatsobre
la tar¡lael tema delstoros a
Ba¡celona.Torossí,o toros

no? Per mi, la resposta és:toros per
a qui li vingui de gust. No m'agraden
feinespañ
x¡steixen
especialment els toros, perd tampoc
f
Existeixen
mású,me.
no sóc dels que tenen la ddria d'a¡rar
F
S**ters pad tíme.I existeix prohibint cosesi regulant la vida de
tambélasofidatitatpatttime. la gent.
Enshohanmostrataquesta
L any passat vaig escriurc un resetmana
elsjugadors,
entre- portatge sobre els torrs a Catalunya
president
nador,
i vicepresi- per a IAVUI. Em va semblar prou indentsdelBarea,
ambleshon- tercssant com per plantejar-me de
(preneu-ne segUitdur els meus fllls als toros. No
roses
excepcions
nota)deBelleti,
lniesta,
Gioi, és peryué m'agradin, insisteixo. És
comeradesuposar,
Thuram
i peryué els tonrs són un espectacle
quehanfet gala
que forma part de la cultura en qué
Oleguer,
quepelque estan immersos. Jo tampoc no vaig a
d'unasensibilitat
esveuvaescasseja.
missa, ielshe dut amissaperqud
vegin qué és.Ami no m'agrada Spii , .,trt:irtigi¡'i:quevaporderman, perd els he dut aveure Sladtar aquesta
setmana
elBarga d.ennanlll No sóc de l'Espanyol,
a Sud-áfrica,
a mésdeperdre pero elsvaig dur a un bar aveure la
pera unsquants
mesos
elca- final de la Copa de la UEFA I no
pitáperunagreulesióalge- m'ag¡ada elmusical Grease,penr hi
noll,elsjugadors,
llevatdels portarélamevafilla.
queheanomenat
al parágraf
Ara: per a mi va ser una desaEtradaanterior,
ensvanferquedar ble sorpresa descobrir que, a Cataluunamiqueta
malament.
Com nya, estáprnhibit l'accésala plaqade
dirialatieta,novamcausar l , ¡ r mrstr l r { } l r o rt }kir I [ ] i r r t y s(.l l r x :r l r ¡ t
bonainrpressió.
| ésqueconl cs urraprulúbicio absurda,pero cap
ja sabreu
(sen'haparlat
problema. L'estiu passat vaig estiue
molt),davant
depossibilitat jar en un poble de Tenrl i elsvaig dur
devisitarNelson
Mandela,
ep, als toros. Va ser una tarda inoblidatot unprem¡Nobeldelapaui ble. Eraenrmpoblet de 2.000habilluitadorcontraI'apartheid, tants anomenat Cella.Quanva sortir

quetot i queencara
noprotarani+rr
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el primer torn ivan veure com corria la
béstia, esvan espantar. Pero al tercerja
s?ri haüen acosturnat i al cinqué jaes
fotien els entrcpans de pernil i la taronjada que dúiem a l¡anevera de cdLrnping.
, Peryud, a Espanya,anar als toms és
: una activitat de festa mqjor on tothom
r acudeix amb elbocofailaceryesa.
Els meus fills tenien luit i deu
anys. Es van traumatitzar per la mort
del tonr? No. Van tenir malsons?

Thmpoc. Stran convertit en nens
sangUinaris i maltracten ara la Kitty,
el gat de casa?Voldra¡r ser toreros de
grans? No. Es faran mütants del PP
o de Ciutadans? Ho dubto. Ara:
tenen un molt bon record d'aquella
ta¡da. Estic segur que no I'oblidara¡r.
I, enguarly, hi tornarem.
No sé si alg¡¡n defensor dels animals s'escandalitzará arnb aquest article, perd una cosalavull deixar
clara: a Catalunya se sacrifiquen cada
diamilers de xais, pon:s,vedells,pollastres i conills, que vessen sang calenta per omplir una piscina olÍmpica,
i ningti no es queixa. I ningti no nenuncia a tenir un bon bistec a taula. El que
caractentza elshipdcrites és escandalitzar-se peryué es facin públicament
cosesque, d,espres,séti meepkC;€n
privat. Aplicat als toros: és hipocrita
exclamar-se peryud es mata un toro
en públic i, despres, matarmilers
d'animals d'amagat, als escorxadors.
No m'agrada que prohibeixin els
toros. Perd tampoc no m'agfaden els
toros. I el que em disgusta profundament és la retdrica pseudointel.lectual i pscrrdoartísticaamb qué darrerament vol vcstirsc r¡rrri[ual rnés
irviat salvat,{c.Els toros, d'arü, en
tenen poc. l,a r:osl¡és redueix al que
deia el famós torrlrrr Lagartijo: "EI
toreo es muy fácil: o r¡rliüos aI toro
de ennrcüo, o te quitu ril o ti". Aixd
no és a¡t. Es la üd¿ rrrirtcixa.
puigpelat@lamanyana.cat

i ,, Pera mi va ser
r unadesagradable
i sorpresa
descobrir
i que,a Catalunya,
i estáproh¡b¡t
a la plac,a
de
I I'accés
torosa menorsde
1Banys.Ns

