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fhoradel tal lat
[:rar:c*su

Elstoros i Lagaftijo
a visita de José Tomás a la
Monumental ha posat sobre
la tar¡la el tema dels toros a
Ba¡celona. Toros sí, o toros

no? Per mi, la resposta és: toros per
a qui li vingui de gust. No m'agraden
especialment els toros, perd tampoc
no sóc dels que tenen la ddria d'a¡rar
prohibint coses i regulant la vida de
la gent.

L any passat vaig escriurc un re-
portatge sobre els torrs a Catalunya
per a IAVUI. Em va semblar prou in-
tercssant com per plantejar-me de
segUit dur els meus fllls als toros. No
és peryué m'agradin, insisteixo. És
peryué els tonrs són un espectacle
que forma part de la cultura en qué
estan immersos. Jo tampoc no vaig a
missa, ielshe dut amissaperqud
vegin qué és. Ami no m'agrada Spi-
derman, perd els he dut aveure Slad-
d.ennanlll No sóc de l'Espanyol,
pero els vaig dur a un bar aveure la
final de la Copa de la UEFA I no
m'ag¡ada elmusical Grease, penr hi
portarélamevafilla.

Ara: per a mi va ser una desaEtrada-
ble sorpresa descobrir que, a Catalu-
nya, estáprnhibit l'accés ala plaqa de
l , ¡ rms r t  r l r { } l ro t } i  rkr  I [ ] i r r tys.  ( l l rx :  r l r ¡ t
cs urra prulúbicio absurda, pero cap
problema. L'estiu passat vaig estiue
jar en un poble de Tenrl i els vaig dur
als toros. Va ser una tarda inoblida-
ble. Eraenrmpoblet de 2.000habi-
tants anomenat Cella. Quanva sortir

el primer torn ivan veure com corria la
béstia, es van espantar. Pero al tercerja
s?ri haüen acosturnat i al cinqué jaes
fotien els entrcpans de pernil i la taron-
jada que dúiem a l¡a nevera 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?

i  ,, Per a mi va ser
r una desagradable
i sorpresa descobrir
i que, a Catalunya,
i está proh¡b¡t
I I 'accés a la plac,a de
toros a menors de
1B anys.Ns

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 ani-
mals s'escandalitzará arnb aquest ar-
ticle, perd una cosalavull deixar
clara: a Catalunya se sacrifiquen cada
diamilers de xais, pon:s, vedells, po-
llastres i conills, que vessen sang ca-
lenta per omplir una piscina olÍmpica,
i ningti no es queixa. I ningti no nenun-
cia a tenir un bon bistec a taula. El que
caractentza els hipdcrites és escanda-
litzar-se peryué es facin públicament
coses que, 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 profunda-
ment és la retdrica pseudointel.lec-
tual i pscrrdoartística amb qué dar-
rerament vol vcstirsc r¡rr ri[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¡ r liüos aI toro
de ennrcüo, o te quitu ril o ti". Aixd
no és a¡t. Es la üd¿ rrrirtcixa.
puigpelat@lamanyana.cat
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f x¡steixen feines pañ

F ú,me. Existeixen más-
S**ters pad tíme. I existeix

també la sof idatitat patt time.
Ens ho han mostrat aquesta
setmana els jugadors, entre-
nador, president i vicepresi-
dents del Barea, amb les hon-
roses excepcions (preneu-ne
nota) de Belleti, lniesta, Gio i,
com era de suposar, Thuram i
Oleguer, que han fet gala
d'una sensibilitat que pel que
es veu va escasseja.

i  ,  . , t  r t : i r t ig i¡ ' i :quevapor-
tar aquesta setmana el Barga
a Sud-áfrica, a més de perdre
per a uns quants mesos el ca-
pitá per una greu lesió al ge-
noll, els jugadors, llevat dels
que he anomenat al parágraf
anterior, ens van fer quedar
una miqueta malament. Com
diria la tieta, no vam causar
bona inrpressió. | és que conl
ja sabreu (se n'ha parlat
molt), davant de possibilitat
de visitar Nelson Mandela, ep,
tot un prem¡ Nobel de la pau i
lluitador contra I'apartheid,
que tot i que encara no prota-
r a n i + r r  ¡ r n  i a ¡  r  l r  n l r ¡ É i ¡ i i -


