
40 LAVANGUARDIA C U L T U R A DIMARTS, 2 FEBRER 2016

El matador de Galapagar va ser molt qüestionat a la plaça on va tenir la seva alternativa fa 20 anys

JoséTomás i el costat foscde la glòria
PACO MARCH
Ciutat de Mèxic. Servei especial

Diuen que, quan torejava Juan
Belmonte, aquell dia la ciutat vi
via una febre estranya. L’últim
dia de gener Ciutat de Mèxic
semblavaque anunciava l’estiu, i
potser també va viure aquell
procés febril.
Des de mig matí la gentada va

prendre els voltants del gegantí
embut d’Insurgentes, un anar i
venir de rostres sufocats pel sol i
l’emoció ansiosa de qui sap que
serà on altres voldrien ser.
Totes les entrades venudes

des de feia tres mesos i els re
vendes jugantsela davant la
(molt) visible presència policial.
Molt a prop (en la relativa pro
ximitat d’una ciutat desmes
urada), José Tomás caminava,
camuflat amb gorra i ulleres de
sol, pels voltants de l’hotel, del
qual amb prou feines tres hores
després va sortir vestit de rosa i
or per intentar tancar el cercle
amb una ciutat, una plaça, que
fa dues dècades va ser escenari
del seu pas a matador de toros i
que, malgrat triomfs puntuals,
se li resisteix.
L’“olé” demés de 40.000 colls

i cors a l’uníson en el moment
d’arrencar l’entrada en comiti
va, José Tomás i Joselito Adame
mà a mà, estremeix l’ànima. Ja
estava tot disposat per al triomf,
potser l’apoteosi...
Fins a la boca de reg se’n va

anar José Tomás en el que obria
festa (que fluixejava més del
compte), amb un pom de verò
niques que van ser carícia. Mim
en els llargs naturals i també en
els rodons, que no evitaven les
claudicacions del toro. Els ba
nyots sempre acariciant cuixes i
panxa, aturades que no alte
raven el pols del torero i sí del
públic, que va veure comrodola
va per terra i quedava a lamercè
d’una cornada que afortunada
ment no va arribar. Es va aixecar
amb arravatament, el mateix
que van tenir mitja dotzena de
rodons, tres de naturals i una
temptativa abans d’un altre en
surt, el torero sobre l’arena i els

banyots apuntant al coll. Una
trinxera superba i orgullosa prè
via a una estocada, la petició
d’orella atesa pel jutgedeplaça, i
quan José Tomás la va recollir

de les mans del genet la gent va
protestar amb força i sense mo
tius. I no hi va haver ni volta a
l’arena.
En aquesta reacció del públic

hi havia els indicadors que en la
seva pròpia capacitat de convo

catòria, en el seu halo de torero
al marge d’un sistema que repu
dia però del qual –és el mercat,
estúpids!– també obté (just)
profit, porta una penitència que
potser en aquell moment es va
veure més diàfana que mai. Els
mateixos, alguns, que havien
viatjat per terra, mar i aire per
veure’l, i també els que havien
pagat per la localitat fins a dues
mil (sí, dues mil) vegades més
del que valia una entrada d’unes
taquilles que s’havien tancat
dues hores després d’obrirse,
ara el qüestionaven.
Al seu segon toro ningú no li

va poder retreure presència. No
hi va haver toreig de capa, però
sí una faena de fondària intensa
i lentitud colpidora en les tandes
en rodó, de pols ferm, traç llarg,
cintura trencada, pit enfora,

sabatilles quietes. També van
ser així els naturals, la cama
esquerra com a eix de compàs
inamovible i assentada a l’arena.
Reunits, superbsper compromís
i composició, com el canvi
de mà. Però l’espasa, el seu mal
maneig, va ser l’alleujament,
l’excusa perfecta perquè la glò
ria es quedés a saludar una tíbia
ovació.
I amb el cinquè va arribar l’es

càndol. Tot just sortir per la por
ta toril el públic va protestar per
–deien– un aspecte jove, i el jut
ge el va rebutjar. Segons aquest
criteri, i vist (per televisió, que
diuen que tot ho fa més gran) el
que habitualment es toreja a In
surgentes, cada tardan’hi hauria
tres o quatre de sobrers.
Però continuem. Va sortir el

de reserva, lleig per fora i per

dins, i de les graderies arribaven
crits, xiulets, tota una banda
sonora ambiental que a José
Tomás, després d’una ajustada
entrada en comitiva per xiqüe
lines de mans molt baixes que
amb prou feines va tenir ressò,
li va fermarxar les ganes d’allar
garse i va tirar pel carrer del
mig entre l’esbroncada de la
majoria.
Objectiu assolit per a molts,

més encara quan al torero local,
Joselito Adame, nou ídol d’una
afició que feia temps que el bus

cavaperònoel trobava, li van to
cardos toros que li vanpermetre
un toreig variat, alegre i desen
ganxat, i va ser el triomfador.
Entre barreres, José Tomás,

amb els cabells esbullats ama
gats i cada vegada més blanc so
ta la montera, mirava sense veu
re com Adame (d’Aguascalien
tes, la ciutat on el de Galapagar
viu gran part de l’any, la que li va
donar la vida i, alhora, la que va
estar a punt de llevarl’hi) feia la
volta a l’arena en clar triomf.
José Tomás mirava cap enda

vant, potser volent sortir
d’aquell costat fosc de la glòria a
què, per una tarda, va ser empès,
precisament a la plaça on no s’hi
hauria volgut trobar mai.
Ara, amb tota la temporada al

davant, ningú no és capaç d’ima
ginarse quina serà la determi
nació d’un torero entotsolat i
que es guia per paràmetres ines
crutables. S’anunciarà en alguna
altra corrida? Si és així, on?
Hi ha qui li exigeix que aban

deri, amb la seva presència a
les arenes i amb els toros més
exigents, la lluita contra la in
tolerància antitaurina per reco
neixe’l només així en la seva
grandesa. No seré jo.c
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José Tomàs brindant un dels toros al públic mexicà

QuanJoséTomás
varecollir l’orella
delesmansdelgenet
lagentvaprotestaramb
forçaisensemotius

Excel∙lent iniciativa
La cambiale dimatrimonio

Autor:Gioacchino Rossini, sobre
llibret de Gaetano Rossi
Intèrprets: Sara Blanch (Fan
ny); Gustavo De Gennaro (Edo
ardo); Raúl Baglietto (Sir Tobia);
Mercedes Gancedo (Clarina);
Néstor Pindado (Norton); Pedro
Quiralte (Slook). Director d’es
cena: Joan Anton Sànchez. As
sistent i productor: Oriol Estefa
nell. Escenografia: Roger Cusidó
(Besart). Llums: Ramon Pasqual.
Producció: Amics de l’Òpera de
Sarrià. Director artístic: Raúl
Giménez.
Lloc i data: Teatre de l’Òpera de
Sarrià (30/I/2016)

ROGER ALIER

Aquesta és la primera òpera que
va escriure (Teatro San Mosè,
Venècia) el jovede 18 anysGioac
chino Rossini, que aviat seria fa
mós a Itàlia i poc després a tot el
món, sobretot arran del seu fa
mós Barbiere di Siviglia, els 200
anys de l’estrena del qual com
memora d’aquí tres setmanes el
Cercle del Liceu, en col∙laboració
amb el Conservatori del Liceu
amb un equip de cantants joves
dels que ara sembla que abunden
cada cop més entre nosaltres.
Només sis anys separen aques

ta Cambiale de l’òpera fonamen
tal, i en la partitura ja es noten
molts detalls i “maneres” típi

ques de Rossini: els crescendi
d’orquestra, la complexitat ins
trumental, la coloratura reite
rada en el cant dels personatges i
fins i tot alguns moments que
després es farien famosos en
altres òperes del mateix com
positor.
La Cambiale (lletra de canvi

que un comerciant –Tobia– en
via al seu corresponsal del Cana
dà i que es pagarà amb lamà de la
seva filla Fanny) va tenir força
èxit ja en el seu temps, i el 1816 ja
va arribar a Barcelona (al Teatre
de la Santa Creu) i després s’ha
anat fent de tant en tant (Òpera
de Cambra de Catalunya, Òpera
de la Universitat de Barcelona i
altres llocs) i en la direcció escè
nica de Joan Anton Sànchez re
sulta divertida i moguda i té pa
per per als sis personatges.

Entre aquests, la figura central
és, naturalment, Fanny, i Sara

Blanch n’ha fet una interpretació
brillantíssima amb l’afegit d’al
guns sobreaguts de collita pròpia
que el públic ha aplaudit amb en
tusiasme. Molt notable també,
amb una veu força més lírica,
Mercedes Gancedo en el paper
de la minyona Clarina, que té
també una ària menor però molt
ben resolta per la cantant. El te
nor Gustavo De Gennaro, que ja
hem vist algun cop per aquí, ha
fet una bonica interpretació del
paper d’Edoardo. Rossini, que no
era gens sentimental, va escriure
pocs duos d’amor, però el de la
Cambiale ell i Sara Blanch l’han
resolt molt bé.
Tres baixos bufs completen el

repartiment: Raúl Baglietto ha
fet un Sir Tobia autoritari i fanta
siós, amb bastant bona línia de
cant, com també Néstor Pindado
en el paper del criat Norton; cu
riosament el personatge princi

pal de Slook (el canadenc) Pedro
Quiralte l’ha cantat amb una veu
suficient però sense gaire ade
quació al tipus de vocalitat bufa
pròpia de Rossini, cosa que en al
guns moments es feia notar una
mica.

El plaer de sentir la música
rossiniana realçada per l’Orques
tra Barcelona Concertante, diri
gida per Assunto Nesse, ha arro
donit la sessió, que ha estat pre
senciada per un públic força
nombrós que ha rigut i ha aplau
dit amb força entusiasme. No llo
aremmai prou la iniciativa depo
sar en escena aquest repertori
–que no té res de fàcil– i que
completa elmenú operístic d’una
ciutat que no havia tingut mai
fins ara un teatre que faci conèi
xer els títols importants de la his
toria del gènere, sobretot ara que
des de fa anys el Liceu ha anat re
duint el nombre de títols anuals.c

CRÍT ICA D’ÒPERA

Els que van arribar
a pagar un preu fins
a 2.000 vegadesmés
car que el de la taquilla
ara el qüestionen


