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¿Què passaria si el toro es negués 
a ser torejat? ¿O si l’animal parlés? 
¿O si es quedés encaixonat entre 
les taules? ¿I si el matador li aga-
fés afecte al toro i renunciés a sa-
crificar-lo? El Teatre del Raval s’ha 
volgut sumar a l’agitat debat so-
bre el futur de la tauromàquia a 
Catalunya i programa un especta-
cle comicotaurí, La fiesta del toro, a 
càrrec de la companyia 2 Toreros 2. 
El matador Infinito de Córdoba (Jo-
sé Manuel Poga) i el seu mosso d’es-
pases i subaltern, el Berberecho de 
las Rías Baixas (Paulo Medal), faran 
fins al 10 de gener el passeig d’una 
peculiar corrida de toros.
 És una visió de l’anomenada fes-
ta nacional portada a l’extrem, so-
ta el prisma de l’absurd i d’un hu-
mor blanc, propi del clown. Aquesta 
festa va a càrrec de dos únics intèr-
prets, un és de Jerez de la Frontera 

però mai ha vist en directe una cor-
rida (Poga), i l’altre és un gallec de 
les Rías Baixas que sí que ha estat en 
un tendido (Medal). Es van trobar a 
Sevilla i ara firmen el seu primer es-
pectacle com a companyia. En una 
paròdia, subratllen de forma contí-
nua, que agrada tant als partidaris 
com als detractors dels toros.

Una crítica respectuosa

«Hi ha crítica i diem veritats indiscu-
tibles, és cert, però no volem que nin-
gú s’ofengui. Tenim un gran respec-
te per la professió i, naturalment, 
pels animals», diu Poga sobre un es-
pectacle en què no hi falta ni un ví-
deo rodat a la Maestranza de Sevilla, 
la plaça que acull la insòlita corri-
da. «Ens vam jugar la vida per colar-
nos-hi i rodar amb una càmera ocul-
ta. Al final ho vam aconseguir», re-
corda Poga.
 No hi ha cap corrida sense toro i 

‘La fiesta del toro’ proposa una paròdia definida 
per l’absurd i per un humor propi del ‘clown’

Passeig al 
Teatre del Raval

tampoc en falta un en aquest espec-
tacle. «No apareix fins ben avançada 
l’obra. No és una disfressa ni un ti-
tella, sinó una animalització poèti-
ca del personatge», comenta Medal. 
No volen donar detalls però l’exem-
plar pot remetre a la famosa rama-
deria d’Osborne. El toro, mentres-
tant, parla amb el matador Infini-
to de Córdoba en un diàleg en què 
no participa el mosso d’espases, que 
s’expressa només amb llenguatge 
gestual. Buscant un símil del món 
del clown, el matador seria un cara-
blanca, i el mosso, un pallasso tonto 

o el Mortadel·lo de les historietes 
d’Ibáñez.
 Poga i Medal diuen no conèixer 
les xarlotades, els espectacles co-
micotaurins del franquisme amb 
el Bombero Torero i el Platanito de 
protagonistes. Avui tenen previst 
muntar un simulacre de passeig 
al Parlament, on rebran vestits de 
toro i de torero els diputats abans  
del ple. H

33 Mà a mà 8 Infinito de Córdoba i el Berberecho de las Rías Baixas, en una escena del muntatge.

ESPECTACLE COMICOTAURÍ PER A LA SETMANA DEL DEBAT

La fiesta del toro
3Teatre del Raval • Fins al 10 de gener • Dj. a 
ds., 21.00 h.; Dg., 19.30 • 16 i 18 €

La companyia 2 
Toreros 2 serà avui a 
la porta del Parlament 
per rebre, abans del 
ple, els diputats


