Per ANTON I PITARCH

Tothom

ha oblidat

les relacions

' 'sado-

sa prompte, encara que enguany hi haja el cinquentenari de la mort de O. Lorca-, segurament les sis
del vespre, el bou comen9ara a bramar. Les xarangues acompanyaran el soroll de I'eixida, emitint sons
accelerats. Eis cadafals, tímidament, s'arreceraran
en les fa9anes, a poc a poComentre els atrevits balcons s'abocaran -segurs de l'al9aria i els barrots
als cítrics marroquins o israelians. Ara només es protectors- envers el munt de gent expectant que
parla de la festa de les festes, del bou per la vila.
guaitara la vinguda del bou, majestuosa, pel bellI les opinions són de tots els gusts i colors; hi ha mig del carrer. Un millars, un riu de gent regara,
desdeIs detractors més radicals, fonamentats cien- rapidament i en el mate ix sentit, el terra empedrat
tíficament en la barbarie mediterrania, fins els més triat, escollit amb plena autonomia, pel bou sobifervorososentusiastesde l"'art" de la tauromaquia.
ra. Eis carrerons i les placetes, les avingudes i els
Pero el bou per la vila torna, cada festa, a passejar ravals~ tot es farcira de remors. Totes les cases de
per 1'inmens jeriglífic deIs carrers, ravaJsi carrerons, la Vila de gom a gom, tots els balcons, miradors
ja habituals des del 79, i aplega als casals de les co- i finestres de bat a bat. la ningú recordara aquell
lles, o a les llars deIs amics, tot el seguici ritual de arreu en fila del pregoner. D'ara endavant, coneila festa: la bóta de l'elixir rogenc, les faves, els ca- xement i qui més puga!
cauets, els tramussos i altres aperitius menys
La cercavila taurina, la desfilada d 'una casta,
autoctons.
la solemnitat de I'aplec anira realitzant-se d'acord
Desprésde les ancestrals correries del jovent per amb la fastuositat i dedicació de tot un poble per
la primitiva i íntegra pla~a porxada, es va tancar
la cerimonia. El bou és conscient del seu protagoel bou en la pla~a de cadafals, que, encara que de nisme, ell és el punt predilecte d 'atenció i comentacabirons adeqüats al mode artesa i de la millor fus- ri. El seu pas sera, cada vegada, més sincronic,
ta, no deixava d'ésser una presó preventiva per al exhibint-se, fins que la curiositat el fara aturar-se
bou. Més endavant ens importaren ' 'novilladas, toper no perdre's cap detall. No sabrem mai quina
reros" i festesde "las antorchas" que, naturalment,
opinió anira quallant el seu primari cervell del nosno acontentaren les masses.En 1'actualitat, segons tre poble, de la nostra festa... segurament que no
els entesosen la materia, és evident el més greu pro- gens bona. Eis carrers quadriculats amb escaire,llarblema per al bou: 1'asfalt; pero a~o és un fet totalgíssims per I'animal, esvarosos, relliscants, durs,
ment iI:ldefugible a qualsevol ciutat.
molt durs.
La bola de seu coronara cadascuna de les dues
Després de la primera presa de contacte i probanyesdel noble brau. El ritu de la festa gran sera fundització en el coneixement mutuu, estara llest
reviscolat dimarts, dimecres i dissabte. El deler per eixir a la nit a ceges. L'experiencia de la vesprad'una majoria, d'una ciutat plural, s'ha consolidat
da ha estat, pero, més suau que la que I'espera a
com el plat fort de la festa.
les onze.
Quan tots els rellotges assenyalaran la mateixa
"Massa gran, no aguantara molt a la nit. No,
hora -mai les cinc de la vesprada perque seria mas- home no, que no t'en recordesd'aquell de l'any pasmassoquistes" entre el Reagan i el Oaddafi, el descensdel valencia C.F. o els gols del' 'noi de BenicarIó" o l'habilitat escenica del "voltor" per aconseguir el penalti; també van esborrant-se de la memOria del vila-realenc les visites de la' 'deessa de
porcellana' " o els privilegis franco-comunitaris per

sat? També digueres el mate ix i després bona cosa
que va rodar. Aixo deguere ser qualsevo1 casualitat, un miracle, aixo; pero ja VoraSCom enguany no
m'enganye... javorem qui té raó. "Després del primer embat, venen les primeres avaluacions deIs aricionats, que si el pes, que si no remata, que si no
és massa espectacular a l'hora d'eixir... Pero, a la
nit, totS al mate ix lIoC. ' 'Quin remei -diuen
altres-, si és que només ran boUS i vinga boUS!' '.
S'han ret les onze de seguida. El Sopar ha estat
bo, encara que lIeugeret. I, amb el moS a la gola,
tots cap al recinte trenat de cadarals, les dues torxes-simetricament col.10cadesdamunt les banyes
-engalanaran el seu sempitern passeig o, tal vegada, el destorbaran per realitzar la darrera col.laboració a la resta. Ha esclatat el tercer coet. EIs lIums
de les cases van apagant-se. L'altar del sacririci, el
piló on sera rinalment immolat, l'esperara pacientment. L'embolador, que ja ha desenvolupat l'antiga cerimonia, magica i perillosa, col.10cant-Ii els artilugis necessaris per al "ShoW" del roC i les Correries, li cedeix el torn al' 'rabero' '. D'aquest senyor,
i de les seuestaules, depén, ara, Que el boU s'enrile,
definitivament, pel Raval del Carme -Com ho marquen els cannons taurins-, també depén de l'habilitat per sostenir-lo de la cua i, naturalment, de
la noblesa del boU que sera, al cap i a la ri, la qu.e
sentenciara el primer destí a recorrer en la derinitiva nit.
Alla va! L'eixida és d 'aquelles anomenades de
"divisió d'opinions", malgrat que ha servit, si més
no, per a Comen~ar I 'acte amb certes garanties. El
bou buscara, desesperadament, de traure's del cap
i de les banyes totS els entramats postisSOSque I'es-

tan destorbant i que, al mate ix temps, li donen eixa
aureola de Déu paga, de divinitat hel.lenica, arrelada a 1'l1la de Creta i als "Dionissos" de la Magna Grecia.
Les dues Iluemes il.luminen, de sobte, qualsevol carrer, i els entradors es fan xicotets i també els
cadafals, on la distancia entre cabiró i cabiró verticalment parlant- no es mai suficient per al goleró de gent que s'acosta. Una pell negra es divisa
al fons del carrer, barrejada de jocs d'ombra i de
Iluni, amb I 'acompanyament d 'una Ilunyana simfonia de crits, cascavells i sorolls.
El temps no s'ha pogut aturar en contempla...
el bou, no hi han contemplacions que hi valguen
cronologicament. Cada vegada va augmentant el suplici, són molts més els Kilometres potejats, el bou
sovinteja el cercle d 'arena que hi té pels volts del
corro, pero el que realment no sap, la noble "bestia' , negra, és el futur proxim, el proper i definitiu
destí que tots li reservem. La tauromaquia conjuga
el ritu, el folklore, el costum, la tradició i la festa
amb un sentiment de tragedia, alegria, por i mort...
La Vila que pel matí li ha obert les seues portes,
li tancara els ulls aquesta nit.
Eis camissers, o els matadors, tindran I 'última
paraula en les seuesferramentes i en les seuesmans.
Si no hi ha hagut que doldre's de més sang que la
del bou, tothom podra prosseguir la festa amb
il.lusió.
En passar la festa, ja parlarem del "flirt"
Gaddafi-Reagan, del descens del valencia, deis
mundials de futbol i de basquet, de la' 'depreciació' , de la taronja, i de I'erma autonomia valenciana; i naturalment, de les properes eleccions.

