UNA
JORNADA
ESTIVAL
RELAT D’UN DIA D’ESTIU
- TOROS A VINARÒS -

DA

L’autor sota la testa del Vitorino “Zarapito” a la Penya Pan y Toros

PRESENTACIÓ
Ara ja fa uns quants anys que tenim per costum visitar Vinaròs, aprofitant les
vacances. Tant és així que, més que un costum, ha esdevingut quasi bé una
obligació inexcusable.
Per moltes raons: per a efectuar compres, per a aconseguir llibres, revistes,
anar al banc, anar a dinar i, quan s’ha presentat l’ocasió, presenciar els toros a
la plaça marinera.
A finals del mes de juny de 2012, quan tractava d’ordenar uns documents
taurins que feia temps havia recollit d’aquí i d’ enllà, em vaig retrobar davant
una col·lecció de la revista “Pan y toros”, editada a Madrid els anys 1896-1897.
El record de la Peña Taurina Pan y Toros de Vinaròs fou instantani, per
evident. Llavors, em va passar pel cap redactar un quadern en homenatge i
com a pròleg de la reproducció del núm. 40 de la revista “Pan y toros”, de 4
de gener de 1897.
Arran d’això vaig decidir enquadernar-me una selecció d’exemplars de
l’esmentada revista i, alhora, confeccionar-me un petit quadern per a completar
l’edició. A mida que anava pensant el quadern, s’han fet presents molts records
que he volgut compartir.
En quant a la gastronomia, he de dir que molts dels plats aquí exposats es
poden degustar des de l’Ametlla de Mar a Vinaròs, passant per Sant Carles de
la Ràpita, Alcanar i les Cases d’Alcanar.
Aquest estiu de 2014 hem presenciat una corrida concurs de ramaderies a la
plaça de Vinaròs. He fet una crònica – per canviar la corrida anterior - que
m’ha obligat a l’actualització del PDF i de la pàgina web.
I així, amb tots aquests ingredients he cuinat la present revista. És un compendi
de molts dies viscuts, però l’he volgut plasmar com un relat del que podria ser
un dia d’estiu, a Vinaròs.
¡ Va per vostès !

DA DevesA
Amb la companyia de Mª Àngels Estudillo Soler

Local de la Peña Taurina “Pan y Toros” de Vinaròs.

Inauguració de l’ampliació del tentadero de la Peña taurina Pan y Toros de Vinaròs

Imatges de Pablo Batalla a
fotospai .com/espectacles/vinaros/pena-pan-y-toros

TEMPS PER A L’APERITIU
Per a tots els que hem tingut que suportar reiteradament l’ insult i el menyspreu
institucional pel fet de ser uns catalans amants de les corrides de toros, poder
gaudir tranquil·lament d’un marc taurí proper i amable suposa un plaer quasi
indescriptible. Per a nosaltres, un d’aquests indrets és el bar de la Peña
Taurina Pan y Toros.
Per això, el que no obviem mai tot i estant-nos a Vinaròs és rendir visita a la
Peña Taurina Pan y Toros. Anar a prendre una cervesa, intercanviar alguns
comentaris amb els afeccionats locals, ha esdevingut per a nosaltres una part
imprescindible d’un cert ritual vinarossenc, i molt més arran de la prohibició
infame de les corrides de toros a Catalunya.
També tenim notícia de las múltiples activitats taurines que realitza la Peña al
llarg de tot l’any i les valorem molt positivament des de la distància.

Acompanyament ideal de la cervesa
Resulta curiós que la paraula aperitiu em remet immediatament a una acció
teatral d’ Albert Vidal, que es titulava precisament així: L’aperitiu. Malgrat que
es tractava d’una dramatúrgia senzilla va esdevenir un dels seus treballs més
significatius.

Crec que va ser l’any 1978, a les Festes de la Mercè de Barcelona, quan ho
vaig presenciar per primer cop a la Plaça Reial. També fou representat al
Teatre Romea així com a d’altres indrets de la ciutat.
Amb el Tony Jodar i la ballarina Marisa Madrona efectuaven pràctiques de
moviment corporal a l’aire lliure inspirades en l’ànima de la marioneta. En
principi, Albert que havia decidit abandonar els escenaris, es plantejà presentar
aquest treball com a experiència en l’aparador d’una sabateria.
L’acció – d’uns cinquanta minuts de durada - consistia en una parella que
prenia un aperitiu asseguts en una tauleta servida per un cambrer. El moviment

dels actors era imperceptible en el moment, efectuat com a càmara lenta,
contrastava amb la música rotunda i repetitiva. Impactant.
La perfecció i refinament artístic d’aquest treball li van suposar grans elogis i,
crec recordar, el varen representar en nombrosos festivals internacionals.
Per a aquest treball va comptar amb l’inestimable col·laboració del gran músic
de Vinaròs, Carles Santos, qui va composar i interpretar la música
d’acompanyament al piano durant tota l’obra. Recomano, de pas, consultar la
pàgina web: www.albertvidal.es

Gildas, com a mi m’agraden.
Prosseguint amb el relat de l’aperitiu, he de confessar la meva debilitat per les
banderilles, i especialment per les anomenades Gilda. Al respecte, vull citar
aquí a en Néstor Luján, qui ens aclareix els conceptes:
“Banderilla” es el esportoncillo de varias tapas insertas en un palillo como si
fuera una banderilla de lujo de las que antaño clavaban los grandes toreros en
las tardes de solemnidad. (El ritual del aperitivo. Néstor Luján. Ed. Folio. Barcelona ,
1995. pàg. 12).

Aclarit. Aprofitant l’ocassió, adjunto una preciosa foto feta a la plaça de toros de
Vista Alegre de Bilbao, on es poden apreciar les banderilles de luxe citades
abans.

Doncs bé, retornant a les Gildas, diré que aquesta banderilla és un preparat
que combina exclusivament olives verdes farcides, anxoves i bitxo verd
envinagrat, tot unit per un escuradents. I com els ous: millor de dos en dos.

El nom de Gilda se li atorgà en referència al personatge principal de la
pel·lícula Gilda, encarnat per l’actriu Rita Hayworth l’any 1946, atès que la
banderilla és "salada, verde y un poco picante". El terme de Gilda va començar
a utilizar-se al donostiarra Bar Casa Vallés, el seu creador. A l’igual que tots els
encurtits, el seu sabor és fort, molt àcid, que el fa ideal per al seu consum com
a aperitiu acompanyat de vi, vermut o cervesa.

Més amunt he dit que al bar de la Peña Pan y Toros m’agrada seure a la taula
situada just a sota de la testa del vitorino, davant la barra, i beure una cervesa
freda acompanyada d’unes banderilles. Olives, també.
Vegeu a continuació qui és el vitorino i com es veu des de la taula.

ZARAPITO

A la part inferior de la fusta que sustenta l’imponent cap del toro Zarapito, una
placa ens il·lustra amb la següent inscripció:

Marcado con el nº 68, 530 kg. De la ganadería de D.
Victorino Martín. Lidiado por Luís Francisco Esplà,
en la Feria de la Magdalena de Castellón, el día 19
de marzo de 1996.
Aquest toro formà part de la corrida que va ser premiada per l’Associació de la
Premsa Taurina de Castelló com a la millor de la Fira de la Magdalena 1996.

De regal, aquí teniu el ferro sobre els colors de la seva divisa.
Ramaderia de D. Victorino Martín Andrés.
Finques: Las Tiesas de Santa María i Las Sanas, Portezuelo (Cáceres)

A L’HORA DE DINAR
Si bé tant a Vinaròs com al seus voltants es poden trobar varis restaurants
recomanables, en aquesta presentació d’una idíl·lica jornada no em referiré a
cap en concret, ans a les seves especialitats que consumim habitualment.
Per començar a fer boca prenem un platet de musclos com aquest:

Podem seguir amb unes caixetes,

Probarem uns ostrons:

Afegirem un glop de blanc fresquet:

A continuació, un grapat de grúmols - com els de la foto - amb llimona:

Aquests són vius

Aquests, “a la marinera”

A poc a poc, no cal córrer: una altra copeta de blanc

Ara venen molt de gust els cargols de punxa o “cañaíllas”. Amb romesco.

I unes navalletes del tamany d’un dit, com aquestes:

Uns seitonets i avall

Seguirem amb unes cruixents ortigues de mar:
¡això, és com menjar-se la mediterrània !

Ortigues de mar
Dues versions més de la mateixa meravella.

¡ Ahhhh ! Això es mereix un altre glop, fred.

Com que també és necessari omplir una mica la panxa, ara hem demanat :

Calamarins, calamarsons o, directament, xipironets

També uns calamars a la romana

Glooooop.

Ara segueix una especialitat molt valorada :

Cassola d’espardenyes

Per a tancar aquesta primera ronda, amb glopada llarga prèvia, tenim:

Un delicat allioli amb..............

..............els apreciats llagostins.

Després d’aquests entrants, suggereixo alguna de les múltiples preparacions
de l’arròs: arròs de peix i/o marisc, a banda, de llagostins, rossejat, arrossos
melosos, arròs negre... o bé una fideuà. Podeu triar:

Fideuà

Arròs d’espardenyes

Més vi, gràcies.

Una altra opció és degustar un guisat de barca: el suquet de peix, l’escrita
(ratjada), l’ all i pebre de mussola, els mollets a la paella, los xipirons amb
favetes......... Recomano un bon suquet de peix. Deliciós.

Cassola de barca.

Platillo de l’hort i del mar

Per a finalitzar la degustació tastarem unes especialitats dolces:

Ametlats

Llepostins

Per triar

UNA TARDA DE TOROS A VINARÒS
Crec que ho he comentat en un altre lloc, però a Vinaròs ens regim per certs rituals. Un
d’ells consisteix en passejar pel carrer del Músic Carles Santos, sobre tot en anar cap a
la plaça de toros. Més endavant en parlo del Mestre i de la seua obra.

Vista del carrer del Mestre cap al Port de Vinaròs

El carrer Músic Carles Santos cap a la plaça de toros, que es veu al fons

El mateix carrer vist des del Port. La plaça de toros està al final del carrer.

Vinaròs corrida Concurso el 10 de Agosto de 2014.
La empresa Torosanda, comandada por el empresario y ganadero Manuel Ángel
Millares, programa una corrida concurso para el próximo 10 de Agosto en la Plaza de
Toros de Vinaròs.
Un cartel con reses de:
Las Monjas, Partido de Resina, M.A. Millares, Guardiola, Gerardo Ortega y Ana
Romero para los espadas:
Juan Bautista
Javier Castaño
Salvador Vega
Precios populares desde 12 € para presenciar esta corrida concurso de ganaderías. El
espectáculo dará comienzo a las 19.30 horas.
www.lascosasldeltoro.blogspot.com 6/08/2014

A continuació mostro el cartell de la corrida. Tanmateix, vull fer un aclariment al
respecte. Al web www.torosenredhondo.blogspot.com, (viernes, 8 de agosto de
2014), Rafa de Tarragona exposa literalment:

Este domingo, 10 de agosto, nos iremos a echar la tarde a Vinaròs a ver
esa corrida concurso que anuncian en este bonito cartel .
Y decimos lo de bonito cartel porque la empresa Torosanda, propiedad del
ganadero Millares, que también presenta a concurso un toro suyo, pone
una foto nuestra de la pasada Feria de Vic-Fezensac. La foto corresponde
al tercio de varas que protagonizó 'Castañuelo', el toro de Cebada
premiado con la vuelta al ruedo.
A pesar de que no costaba nada poner en una esquina la procedencia de la
foto, celebramos que se anuncie una corrida de toros con ilustración del
tercio de varas y que se vea la sangre del toro en el morrillo y en el peto
¿No se han dado cuenta ustedes de que en los tiempos 'buenistas' que
corren, los carteles de toros siempre intentan no molestar?
Aclarit. Visiteu aquesta pàgina. També hi ha una crònica de la
corrida on s’ expresa en termes similars als meus.

El cartell esmentat amb la foto de torosenredhondo.blogspot.com

Per començar no hi ha desfilada de la banda de la Societat Musical La Alianza
als acords de “Pan y Toros”. La banda d’aquesta tarda, composta per vuit
músics, es va acomodar directament al tendido. Això sí, en totes les seves
intervencions al llarg de la funció van sonar perfectes.
Per la megafonia de la plaça s’informa al públic de que els toros hauran d’anar
tres vegades al cavall: les dues primeres seràn picats amb puya i la tercera
amb el regatón. Quasi mitja entrada en una tarda de calor.

Les funcions de l’ alguacilillo van ser oficiades per un cavaller vestit de curt.
Sembla ser que era un cavallista que havia actuat en un festival de doma uns
dies abans. L’actual empresari de la plaça és Manuel Ángel Millares, qui també
presentava un toro seu a la corrida concurs. Els cavalls de picar pertanyen a la
Cuadra Navarro, de Llíria.

1) Juan Bautista.

Guardiola Fantoni
Divisa: verd ampolla i or vell.
Antiguitat: 23/09/1945

'Zorzalito', 12-09

(Villamarta)

Segons l’ordre d’antiguitat hauria d’haver sortit en primer lloc el de Las Monjas.
Com que li corresponia també a Juan Bautista van canviar el torn, però ningú
va informar els pagans. Ben presentat, se l’endivina poca força. Al primer
puyazo, s’arrencà des dels mitjos però no va empenyer al cavall. Al segon,
menys arrencat rep una picotada. Bautista va intentar unes veròniques però el
toro anava a distància. Aturat en banderilles, es va doler. Una mica soso. Amb
la muleta va provar de torejarlo per les dues banyes i el guardiola va fer figa.
Una punxada sense passar i una altra a la sort contrària. Descabello. Silenci.

2) Javier Castaño

Partido de Resina
Divisa: celeste i blanca.

'Galletero', 11-09

Antiguitat: 8/04/1888 (Pablo Romero. Gallardo-Cabrera)
Molt sospitós de banyes. Negre entrepelao. Pica Tito Sandoval : 1er puyazo, se
li arrenca des dels mitjos, però empeny poc. Al 2on, engega, frena, i rep un
puyazo posterior. Surt solt amb la cara alta. Banderilles: 1er, Adalid, bé. 2on,
Fernando Sánchez el deixa arribar, molt bé. 3er, David molt bé, guanyant-li la
cara. Aplaudiments. Es desmontera David Adalid. Toro fica bé la cara a mitja
alçada per les dues bandes. Quina pena de banyes. Tanmateix, durà poc.
Javier Castaño va fer com que ho intentava al principi però res de res. Va estar
per sota del Galletero. Estocada al darrera, contrària. Avís . 6 descabellos. Li
varen tocar palmes. No calia.

3) Salvador Vega

Manuel Ángel Millares
Divisa: groga, vermella i negra.
Antiguitat: 31/07/1932

'Meloso', 3-09

(Domecq-Jandilla)

Toraco. Pinta de corraleao. Entra al rodó caminant lent i ensumant la sorra.
Salvador Vega llueix un capot amb les voltes blanques quasi tan horrible com el
que va exhibir Serafín Marín la seva darrera tarda a la Monumental de
Barcelona. Al 1er puyazo, el toro aturat al mig, de sobte s’arrenca al cavall i
empeny però surt solt. Al 2on, des dels mitjos el picador va a l’encontre i clava
a les darreries. Les mans li van per endavant tota l’estona. Al terç de
banderilles espera. Mal col·locat davant de toriles. Al tercer parell fot una
destralada i no claven. Tanmateix, a la muleta se li poden treure algunes
tandes bones perquè no fa estranys. Vega, cap el centre del rodó amb el pic va
i ve. Toro cada vegada més curt. Mantades a tort i dret fuera de cacho. Amb
mitjos pases l’ofega. Estocada baixa. Orella poblera.

4) Juan Bautista

Las Monjas
'Sombrerero', 9-08

Divisa: morada i negra.
Antiguitat: 12/10/1882

(Domecq-Jandilla).

El toro sur baldat, no coordina. És canviat. El substitut, de la mateixa ramaderia
i confuguració. En novell. Abrochaíto i tocadet. Sense forces. Al pressumpte 1er
puyazo, anant al pas rep una picadeta. Bautista demana canviar el terç de
banderilles al segon parell, cosa que li és negada. Apreta amb la cara alta.
Muleta pic i a sobre. Toro frenat. Mitjos pases. A la sort contrària punxa sense
passar. Una mitja baixa i cau. Apuntillat per darrere. Silenci.

5) Javier Castaño

Gerardo Ortega
Divisa: verd, groga i blanca.
Antiguitat: 15/07/1979

'Milagroso’, 4-10

(Domecq-Luís Algarra-Los Guateles)

Ben presentat, amb poca força com és la tònica de la tarda. Fernando Sánchez
fica una picotadeta al terç a un toro sense cel. Al segon encontre li fot amb el
regatón sobre les ratlles a instàncies del seu matador, molest perquè el
president no va voler canviar el terç a la seva demanda. No arrenca. No picat.
La lídia la realitza David Adalid. Banderilles sense història. Marco Galán al 3er
només clava un pal. Brinda al públic. Toro apreta cap endins. Castaño sembla
que estarà millor que en l’anterior, però és un miratge. Sabatillades, cama
enrere, ufff. Toro amaga amb marxar-se al segon pase. Un circular invertit
topant, desplante .... Punxada sense passar en la sort contrària. A la sort
natural espadàs endarrerit i caigut. 2 descabellos. Palmes menyspreades.

Ana Romero
Divisa: palla i celeste.
Sense Antiguitat

'Florido', 10-09

(Santa Coloma)

Toret que tira les mans per davant. Al 1er puyazo, s’arrenca del terç i resta
engelosit al cavall alhora que el picador aixeca el pal. El 2º, topa i surt al seu
aire. Banderilles: 1er parell, bé. 2on, en fals, apreta, per l’esquerra es revolta
rapidament. 3er parell, per la dreta bé. Ovacionat Víctor Nieto. El treu Vega al
terç i com que sembla galopar. Pic per tot, mantades vàries i se li fot a sobre
ofegant-lo. El toro amb la cara a mitja alçada va escurçant el viatge cada cop
més. Més mantades. A la sort natural mitja baixa sense passar. Travessada. 9
descabellos. Avís. Palmes al toro.
Cap toro va entrar tres vegades al cavall, amb prou feina ho varen fer dues. Tot
i això, el Jurat designa com a millor toro – el més brau, diuen – a Florido d’ Ana
Romero. El majoral d’aquesta, Francisco Gómez, ubicat al carreró de la plaça
des de l’inici de la corrida era l’únic vestit de curt. Quina casualitat.

UNS INSTANTS PER A LA MÚSICA
El pasdoble “Pan y toros”, que forma part de la sarsuela del mateix títol, era
interpretat per la banda a la Plaça de Toros de Vinaròs abans d’efectuar-se el
paseíllo. Els músics desfilaven des de la porta de quadrilles fins a la llotja
presidencial. Era un gran inici de l’espectacle. Ja m’he referit a la substitució.

La Societat Musical “La Alianza” interpretant el pasdoble “Pan y toros” abans
d’iniciar-se el paseíllo a la Plaza de Toros de Vinaròs el dia 8 d’agost de 2010.

Doncs bé, la sarsuela “Pan y toros”, amb música de Francisco Asenjo Barbieri i
libreto de José Picón, fou estrenada al Teatro de la Zarzuela de Madrid el 22 de
desembre de 1864 amb gran èxit.
“Pan y toros”, és un tòpic espanyol que, parafrasejant l’expressió llatina de
Juvenal “Panem et circensis” (Pa i circ), s’utilitza de manera pejorativa per tal
de descriuire la festa dels toros com a diversió que afalaga les baixes passions
del poble incult.

Aquesta expressió en concret sorgeix d’un pamflet anònim ( en resposta a la
Oración apologética por España y su mérito literario de Juan Pablo Forner),
que circulava des de 1793, atribuït a Jovellanos, però realment de León de
Arroyal, publicat en 1812 amb el títol d’ Oración apologética en defensa del
estado floreciente de España, però que tots citaven pel seu paràgraf final:
Haya pan y haya toros, y más que no haya otra cosa. Gobierno
ilustrado: pan y toros pide el pueblo. Pan y toros es la comidilla de
España. Pan y toros debes proporcionarla para hacer en lo demás
cuanto se te antoje in secula seculorum. Amén.
La seva divulgació fou en augment, en part gràcies a la sarsuela de Francisco
Asenjo Barbieri, la trama de la qual s’explica més endavant.
La utilització posterior de l’expressió és molt abundant. Per exemple, Miguel de
Unamuno (a l’article El espíritu castellano, publicat a La edad Moderna (1895), i
recollit al llibre d’assaigs En torno al casticismo):
¡Pan y toros, y mañana será otro día! Cuando hay, saquemos tripa de
mal año, luego... ¡no importa!.

Una escena de la sarsuela “Pan y Toros”

ARGUMENTO de "Pan y Toros"
Zarzuela en tres actos

La acción, al comenzar la zarzuela, se sitúa en un merendero a orillas del
Manzanares. A la derecha del local se alza la casa y el estudio del pintor Goya.
Enfrente del merendero, un falso ciego y un grupo de niños bulliciosos.
Al poco rato de iniciarse la música aparece el Corregidor que, acercándose al
ciego, le pregunta si ha escuchado y visto algo, a lo que el ciego responde que
ha visto entrar fusiles en casa del pintor. El Corregidor sube a casa de Goya
donde charla con Pepita, una maja que posa para el pintor. La conversación
sostenida entre ambos se relaciona con las intrigas de la corte española, en las
que está mezclada la Princesa de Luzán, dama de honor de la reina. La Princesa
es admirada y querida por todos su virtuosismo y bondad, pero al mismo
tiempo, un reducido número de intrigantes, entre los que se cuentan el
Corregidor y Pepita, se han percatado del peligro que supone la directa
influencia de la Princesa sobre el ánimo del rey, y desean eliminarla a toda
costa. Para ello es preciso deshonrar a la Princesa y negar su castidad
públicamente.
Ante la alegría de Pepita, el Corregidor ha descubierto que a causa de un
apuesto capitán, la Princesa, que se encontraba en un noviciado de Sicilia, ha
abandonado el claustro y se ha dirigido bajo falsa personalidad a Francia,
donde en un hospital de heridos de guerra ha estado curando al capitán.
Todo el resto del argumento de la zarzuela gira alrededor de la Princesa de
Luzán. Los seglares y clérigos que ven peligrar sus puestos por un cambio de
política debido a la influencia de la Princesa, pretenden por todos los medios
tender una trampa a la Princesa para que pueda ser juzgada y condenada por
la Inquisición.
Pero la Princesa cuenta con verdaderos amigos entre los artistas del país, a
quienes desinteresadamente ayuda y alienta para el progreso del Arte y de la
nación.
La escena segunda nos presenta a la Princesa, con el pintor Goya y varios
amigos, en una humilde casucha donde se han reunido para tratar sobre los
problemas del país. Al final de la escena, cuando la Princesa se queda sola,
hace su aparición el Capitán Peñaranda, a quien ella cuidó anónimamente en el
hospital francés.
Ambos se reconocen y el Capitán expresa con vehemencia su agradecimiento,
pero la Princesa se muestra digna en todo momento, sin dejarse llevar por el
amor que verdaderamente siente.
Al ausentarse la Princesa, el Capitán abre la puerta y se encuentra con un
mendigo que se le acerca pidiendo limosna. Compadecido por los harapos del
pobre hombre, Peñaranda se despoja de su capa y se la entrega. Aquella
misma noche, y en el mismo lugar, se comete un asesinato. El asesinado queda
irreconocible, y la única señal personal que queda de él es la capa regalada por
el Capitán. Al llegar semejante noticias a oídos de la Princesa, la joven decide
renunciar definitivamente a la vida, pues cree muerto al único ser que amaba.
Pepita, el Corregidor y el Abate, influyen perversamente sobre ella para que no

pueda desistir de esta idea, que tanto les conviene políticamente. Los
preparativos del solemne acto religioso están ya en su punto, cuando se oye la
voz del Capitán, que se presenta en escena. Los intrigadores de palacio quedan
decepcionados, y la Princesa y el Capitán se abrazan al fin.

“¡Pan y toros!, ¡pan y toros!,/ al pueblo y la
aristocracia,/ y en vez de universidades / escuelas
de tauromaquia”

Francisco Asenjo Barbieri (Madrid, 3 d’agost de 1823 – 17 de febrer de
1894), fou un compositor i musicòleg espanyol, autor principalment de
sarsuelas.
Considerat com el pare de la sarsuela i precursor de l’idioma musical espanyol.
Barbieri es honorat com el creador d’un teatre musical realment autòcton.
El seus anys d’infantesa transcorren entre les parets del Teatro de la Cruz, on
el seu avi matern havia exercit d’alcaide. Ingressà al Conservatori de Madrid on
estudià amb Pedro Albéniz (piano), Baltasar Saldoni (cant), Broca (clarinet) i
Ramón Carnicer i Batlle (composició.)
S’enrolà com a clarinet en una banda de la Milicia Nacional, i es vinculà a una
companyia d’ópera italiana, per a la que escriu Il Buontempone, l’ópera que el
fracàs econòmic de la companyia li impideix estrenar ; exercí de crític i fou
apuntador del teatre del Real Palacio, d’efímera existencia que li evita
prosperar. Fundà una revista de música, La España musical, on sorgí el seu
interès per la la musicologia, de la que fou, juntament amb Felipe Pedrell, el
primer representant a Espanya.
Participà en les polèmiques sobre l’ ´´ópera nacional´´, tan en boga en la
década de 1840, i finalment es va sumar a les iniciatives de teatre musical en
castellà que esdevindrien en l’espectacular renaixement de la sarsuela, amb la
fundació – amb Gaztambide, Ynzenga, Hernando i Oudrid - de la ´´Sociedad
Artística``, que consolidà el gènere. Més endavant fundà, amb l’incorporació
d’Arrieta a l’entitat, el Teatro de la Zarzuela de Madrid, en el carrer de
Jovellanos (octubre de 1856).
En el decurs d’aquests anys de dedicació teatral va escriure més de 70
sarsuelas: Gloria y Peluca (1850), Jugar con fuego (1851), Todos son raptos
(1851), El marqués de Caravaca (1853), Los diamantes de la corona (1854), El
sargento Federico (junto con Gaztambide, 1855), Mis dos mujeres (1855), El
diablo en el poder (1856), Un tesoro escondido (1861), Pan y toros (1864), El
barberillo de Lavapiés (1874) y El señor Luis el tumbón (1891), por citar tan
sols els títols més rellevants.
També es dedicà Barbieri a altres gèneres musicals: en 1884 va musicar
l’himne Visça la pau, amb text del poeta Apel·les Mestres, i el motet Versa est
Luctum. Va escriure força articles i va reunir un important arxiu de
documentació musical que fou publicat per la Sociedad de Autores; escriví el
próleg de la Crónica de la ópera italiana en Madrid, de Luis Carmena y Millán
(1878), on fixa les bases de l’história del gènere italià a Madrid. Publicà, entre
d’altres documents musicals, El cancionero de Palacio i fou acadèmic de Belles
Arts, en crear-se la Secció de Música d’aquesta institució. Després va ser
membre de la Real Academia Española.

José Picón García (Madrid, 1829 - Valladolid, 1873), escriptor, periodista,
arquitecte i dramaturg espanyol, oncle del novelista Jacinto Octavio Picón.
Estudià Arquitectura i destacà com a destre dibuixant i expert historiador de
l’art. Treballà com a professor agregat de l’ Escuela Especial de Arquitectura,
però, atret pel teatre, estrenà en 1859 una peça breu, El solterón, l’èxit de la
qual el va decantar per sempre més cap el teatre; d’altra banda, una oposició
manipulada li va privar d’una càtedra d’arquitectura, que provocà
l’abandonament de l’ofici; aquest mateix any estrenà La guerra de los
sombreros. Va especialitzar-se en libretos de sarsuela, dels quals va escriure
varis per a Cristóbal Oudrid i Francisco Asenjo Barbieri, sobre tot. Va obtenir la
popularitat amb el libreto de Pan y toros, amb música de Asenjo Barbieri,
estrenada el 22 de desembre de 1864, al Teatro de la Zarzuela de Madrid;
l’obra va representar-se durant tres anys sense interrupció i fou prohibida per la
reina Isabel II per pressumptes al·lusiones antimonàrquiques (l’obra se
desenvolupa en l’època de Manuel Godoy); els autors demanaren un peritatge
per danys i perjudicis econòmics que fou encarregat a Luis de Eguílaz i a Luis
Mariano de Larra; els qui varen asignar als autors 60.000 reals. És possible
també que la reina li tingués ganes pel seu tarannà liberal i per una altra obra
seva anterior, La corte de los milagros (estrenada al teatre de Variedades la nit
del 24 de desembre de 1862), on es fa burla del seu regnat sense gaire disimul.

Aquesta obra donaria títol a una de les novel·les de Valle-Inclán. Els seus
darrers anys foren amargats per plets sobre heretats de la seva esposa que li
van fer perdre la raó; fou internat a un sanatori de Valladolid a principis de 1873
i morí mesos desprès. Va exercir gran influencia en el seu nebot, el novel·lista
Jacinto Octavio Picón.
Es va especialitzar en comèdia de costums i libretos de sarsuela. Entre
aquestes destaca especialment Pan y toros, amb música de Francisco Asenjo
Barbieri. També son libretos de sarsuela Memorias de un estudiante (1860),
amb música de Cristóbal Oudrid, Anarquía conyugal (1861), amb música de
Gaztambide, Entre la espada y la pared, adaptació d’un original francés amb
música de Mariano Vázquez (1861), La isla de San Balandrán (1862) i El
médico de las damas, ambdues amb música de Oudrid, La doble vista (1863)
amb música d’ Ignacio Agustín Campos, El hábito no hace al monje (1870),
divertida versió d’una comèdia d’ Eugène Scribe per a la que Picón remenà el
títol alternatiu d’ El rey marica, i Los holgazanes (1871), amb música de
Francisco Asenjo Barbieri.
També són seves les peces breus La guerra de los sombreros (1859), Gibraltar
en 1890 (1866, amb música de Barbieri), Los enemigos domésticos (1867,
arranjat del francés i amb música d’ Emilio Arrieta) i les comèdies de costums
La corte de los milagros (1862), Palco, modista y coche (1866) i Los tres
amores (1871), entre moltes d’altres.
Com a libretista de sarsuela és un dels millors i menys convencionals de
l’història del teatre líric; d’ideologia liberal, obrí la sarsuela a temes de caire
històric i social.

La Banda de la Societat Musical La Alianza

La Banda de la Societat Musical La Alianza s’encarregava d’amenitzar els espectacles
taurins que es celebraven al rodó de Vinaròs. No ho han fet aquest estiu de 2014, però
jo espero que hi tornaran. L’any 2009, amb motiu de la commemoració del cinquantè
aniversari de la Peña Taurina Pan y Toros, la Banda va oferir un concert de pasdobles
en un abarrotat Auditori municipal. Unes quatre-centes persones van poder fruir de
pasdobles taurins com Agüero, Gallito, Manolete, Nerva o Suspiros de España, entre
d’altres. La Societat va voler tenir un detall molt especial amb la Peña, oferint com a bis
el pasdoble Pan y Toros, que fou llargament ovacionat. A continuació reprodueixo una
síntesi històrica.
El hecho de no disponer de un archivo histórico propiamente de la banda, provocó que existieran
dudas sobre el año en el que realmente se constituyó la Banda de Música “ LA ALIANZA”. Se
especulaba en que podía ser el 1905. Sin embargo, la otra posibilidad que se barajaba, la de
1907, es la que, finalmente, se ha podido constatar como cierta.
En concreto, además de figurar el año 1907 bordado en la primera bandera de la Banda, que se
conserva en el Museo Municipal, hemos podido localizar varias noticias aparecidas en la prensa
de Castellón que no dejan dudas al respecto.
Leemos en el “Heraldo de Castellón” de 28 de Mayo de 1907 : “ Se está reorganizando la banda
musical de Vinaroz la que tomará parte en las próximas procesiones del Corpus”. Ese año tal
festividad cayó en 30 de Mayo.

Por su parte, “La Provincia” publica, en la edición del 4 de Junio de 1907: “ También dicen de
aquella ciudad que la fiesta del Corpus se celebró con gran solemnidad abrillantándola la música
recién organizada por el joven maestro D.Antonio Verdera”.
Este mismo medio, ya de forma muy clara, nos dice, el 18 de Junio de 1907 : “ Ha quedado ya
constituida la nueva banda musical que con el nombre de LA ALIANZA, servirá para hacer
desaparecer lo que ocurría en esta ciudad cuando llegaba una fiesta cualquiera, en la que á no ser
los de la dulzaina, jamás oíamos los acordes musicales. Compónese de elementos de las dos
antiguas bandas algún tiempo ha disueltas, y se estrenó la noche del13 del actual en la serenata
con que obsequió al Rdo. Verdera que en aquel día había celebrado su primera Misa”
Esta última noticia también nos confirma la tradición oral que se tenía sobre el porqué se llamó
“ALIANZA”. Efectivamente, hubo una alianza entre músicos de dos bandas disueltas.
Posteriormente a su debut en la fiesta del Corpus, “ LA ALIANZA” ya tiene un papel estelar en
el Programa de Fiestas de ese año, con tres actuaciones, o en la procesión de Ntra.Sra. de la
Asunción, el 15 de Agosto.
Por el podio de director han pasado durante estos años hombres como Antonio Verdera (
Fundador de la “ LA ALIANZA”, Tomás Mancisidor, Francisco Frías, Facundo Fora, Antonio
Esteller, Bautista Armela, Simón Arasa, Jaime Montes, José A. Valls…
Desde principios de 1982, y hasta el dia de hoy, es director de la Banda de la Societat Musical
“LA ALIANZA”, José Ramón Renovell Renovell, así como de la Escuela de Educandos.
En el año 1972 se actualizaron los estatutos de la Sociedad para entrar a formar parte de la
Federación de Sociedades Musicales.
En 1981 y en atención a los méritos que concurren en esa Entidad, la Excma. Diputación
Provincial de Castellón le concede la Medalla de Oro de la provincia.
En el año 1988, la Ciudad de Vinaròs acogió a la XX Asamblea General de la Federación de
Sociedades Musicales.
“LA ALIANZA” participó en las actividades de “Música 92” con la Sociedad Musical de “El
Puig”.
En los años 1993 y 1994 tomó parte en los Cursos de Dirección organizados por la Diputación de
Castellón y dirigidos por el prestigioso Director Internacional D. José María Cervera Collado.
El 27 de Septiembre de 1998, la Sociedad Musical “LA ALIANZA” ofrece un concierto en el
Palau de la Música de Valencia a beneficio de la Fibrosis Quística.
Han sido muchos los éxitos alcanzados a nivel comarcal, provincial y autonómico. Por su
antigüedad, cabría destacar el conseguido en el año 1928, cuando nuestra Banda obtuvo el 2º
premio en el Certamen Musical de Castellón y el de 1952 cuando participó en el I Certamen de
Bandas de Música de Tortosa, dedicado a la Zarzuela y consiguiendo el 1er Premio de la 2ª
sección.

En 1975 participó en el I Certamen Provincial de Bandas de Música consiguiendo el 3er. Premio
de la segunda sección.
En 1994 nuestra Banda consigue el 2º premio de la 2ª sección en el Certamen Provincial
celebrado en la ciudad de Nules, y al año siguiente el 1er. Premio en el Certamen celebrado en
la ciudad de Villafranca del Cid, dándole derecho, éste último, a participar en la Final
Autonómica celebrada en la ciudad de Xeste el 22 de Octubre de 1995, en el que se obtiene el
3er. Premio de la 2ª sección
El 20 de Abril de 1997 participa en el XX Certamen Provincial de Bandas de Música celebrado en
el Teatro Principal de Castellón consiguiendo el 1er. Premio de la 2ª sección.
El 19 de Octubre de 1997 participa en el XIX Certamen Provincial de Bandas de Música de la
Comunidad Valenciana, consiguiendo el 1er. Premio de la 2ª sección.
El 30 de Abril de 2006 participa en el XXIX Certamen Provincial de Bandas de Música celebrado
en el Auditorio de Castellón, siendo la primera vez que se presentaba en la 1ª sección y
obteniendo el 1er. Premio y Mención de Honor.
En la actualidad y desde mayo de 2005 preside la Sociedad Dª. Ana Rosa Escuín Ferrer,
contando con un número de 250 socios.
La Sociedad cuenta en la actualidad con una Banda de 106 músicos federados y una Banda
Juvenil de 70 componentes.
Es necesario destacar la importante labor realizada por la Escuela de Educandos de la Sociedad,
auténtica cantera que nutre nuestras dos bandas con continuas incorporaciones , con más de
300 alumnos.
El domingo 21 de marzo, en el Auditorio Municipal, la Societat musical “La Alianza” realizó un
concierto de música sacra, para presentar, el estreno de la nueva obra del compositor
vinarossenc, Carles Santos, compuesta para la cofradía de Jesús Nazareno y Santo Sepulcro.
Se interpretaron diferentes marchas procesionales con las que, “La Alianza” acompañará las
procesiones de Semana Santa. Se pudo escuchar; Getsemaní, Oremos, Jesús preso o Mektub, que
ya forman parte del repertorio de la banda y, Hossana y Cordero de Dios, que fueron
interpretadas por primera vez. Todas, pudieron escucharse en todo su esplendor y disfrutar de
este tradicional estilo musical, repleto de melodías que transmiten una belleza y una dulzura tan
cautivadoras, que conectan de inmediato con la sensibilidad del que las escucha.
Para finalizar el concierto, se reservó el estreno absoluto de “CRITS DE CRIST”. Una obra que
tiene el sello de Carles Santos, quien introduce algunos de sus elementos característicos, como
que los músicos griten, percusión sobre un placa metálica o el mismo juego de palabras del
título.
Como anécdota, decir, que el compositor no pudo asistir al concierto, al encontrarse en Colombia
por motivos profesionales, pero que escuchó la interpretación de la banda y de su obra, en

directo a través de un teléfono móvil. Al acabar el concierto, Carles Santos llamó al director,
José Ramón Renovell, para felicitarle por la actuación.
www.laalianzavinaros.com
Desprès d’aquest particular homenatge a la Banda de la Societat Musical La Alianza de
Vinaròs, no em puc resistir a fer el mateix amb la Banda La Popular Sansense, i amb
més motiu atès que conforma gran part de la meva memòria musical taurina.

La Popular Sansense fou la banda titular de la plaça de toros Las Arenas de
Barcelona durant 27 anys, des de 1950 fins el seu tancament en 1977. Dijous 9 de juny
de 1977 es va donar la darrera tarda de toros, una novellada. Amb el següent cartell:
sis novells de María Antonia Laá Sánchez de Salamanca, per als novellers José
Manuel Dominguín, Miguel Espinosa Armillita Chico y Tomás Rodríguez Pérez
Campuzano II, amenitzada pels pasdobles de La Popular Sansense. Després
d’aquesta última novellada, a Las Arenas encara es celebraren aquell mateix any les
conegudes Charlotades per les revetlles de Sant Joan i Sant Pere.

Així mateix, La Popular Sansense, fundada en 1914 a Sants –el popular barri de D.
Pedro Balañá, el gran magnat taurí català - també van ser titulars de la Monumental
des de 1950 fins entrat el segle XXI, quan varen ser rellevats per La Orquesta Musical
Bonanova, qui actuà en els darrers anys fins a la maleïda prohibició i espero que ho
tornin a fer algun dia. Uns o els altres, o tots plegats. Encara recordo el costum de
tancar la temporada a la Monumental barcelonina als acords del pasdoble Manolete.
He d’afegir que existeix una pàgina web de Josep Cortés dedicada a recuperar la
dilatada història de La Popular Sansense i vull recomanar des d’aquí: www.la-popularsansense-historia.blogspot.com.
Per tal de completar aquest reconeixement a La Popular Sansense, i com a colofó,
reprodueixo un article de Joaquín Luna publicat a La Vanguardia de Barcelona pocs
dies abans de celebrar-se les últimes corrides, fins avui:

¡Música, maestro!
Barcelona fue la primera en interpretar música durante las buenas
faenas, lo que no hace Madrid y disgusta a José Tomás
22/09/2011
Joaquin Luna

www.lavanguardia.com

Una tarde de toros es una sucesión extraña de autoritarismo y
anarquía. A ratos, manda mucho el presidente, el reglamento, la
tradición o la Biblia en verso. A ratos, el público se subleva y convierte
el parlamento –eso es una plaza– en la de Troya.
Y, en medio, solo ante su responsabilidad y privilegio, el director de la
banda de la plaza. Amenizar el paseíllo es agradecido pero... ¿y decidir
cuándo la música premia una faena?
Nuestro hombre, el maestro, no sólo debe de dirigir con acierto la
banda sino que, además, guiado por su instinto de buen aficionado,
tiene la responsabilidad de bendecir o sancionar la calidad de la faena.
"La decisión de tocar o no tocar corresponde tanto a la voluntad
popular como a mí mismo. La mayoría de las veces el público se
adelanta a pedir música y... algunas veces hasta se adelanta
demasiado", explicaba a este diario en 1994 Antonio Martín, uno de los
directores de La Popular Sansense, la banda barcelonesa por
excelencia: eran de Sants –el barrio de Pedro Balañá, el gran magnate
taurino de Barcelona y media España– y fueron titulares de la
Monumental desde 1950 hasta entrado el siglo XXI, cuando les relevó

La Orquesta Musical Bonanova, a quien le corresponderá este fin de
semana el bochorno de irse con la música a otra parte, en la confianza
de que respetarán la barcelonesa costumbre de cerrar la temporada al
son del pasodoble Manolete. Es el homenaje al mito, al mejor matador
de todos los tiempos, al torero que llenaba la Monumental –toreó en
Barcelona 70 de las 509 corridas de su vida–. Escuchar Manolete en la
última función de la temporada, con la luz de verano agonizante, es un
momento sobrecogedor: pasa la vida, Y este año pasa mucho...
Si hay música durante las faenas en todos los cosos del mundo es
porque le dio la gana al público de Barcelona un 13 de mayo de 1877
(en la plaza del Torín de la Barceloneta), cuando se desbordó el júbilo
por una faena de Rafael Molina Lagartijo. La banda accedió al clamor y
ahí quedó una costumbre, que tiene sus detractores.
Muchos aficionados prefieren la música callada del toreo, a veces
porque se premia con música labores ventajistas. Nunca suena durante
las faenas en la plaza de Las Ventas de Madrid (un Escorial del toreo, el
público más riguroso del planeta): se armó la bronca durante la
Corrida de la Victoria, en 1939, porque a Marcial Lalanda le tocaron su
pasadoble –brioso pasodoble– y a Domingo Ortega, no.
Tiene su grandeza el silencio. El gran Mariano de la Cruz, psiquiatra y
crítico de La Vanguardia hasta su muerte en 1999, tenía razón: "La
música forma parte del ritual, en tanto que elemento de evasión de la
tragedia. Pero también es distorsionadora de la emoción del toreo. Lo
hondo-hondo debería contemplarse con un silencio sepulcral".

Arribats a aquest punt crec convenient dedicar-li unes línies al geni Carles Santos
Ventura (Vinaròs, 1940) citat anteriormente: un artista polifacétic, pianista, compositor,
performista. Crec que també pesca llangostins.
Començà a estudiar música de molit petit (als cinc anys tocava el piano). Posteriorment
va estudiar al Conservatori Superior de Música del Liceo de Barcelona, on destacà com
a alumne. Continuà els estudis a París, amb els mestres Février, Casadessus, Magda
Tagliaferro i Margaret Long; i més tard a Suïssa, com a alumne de Harry Datymer. En
1961 començà a actuar com a pianista, interpretant obres de Bartók, Schöenberg i
Webern.
L’any 1968 es traslladà als EE.UU., on va coneixer músics com John Cage, l’obra del
qual ha marcat el seu estil, la seua actitut i la seua estètica posteriors, que ha passetjat
com a intérpret pels escenaris d’arreu el món.

En el decurs dels anys setanta fundà, amb en Josep Maria Mestres Quadreny, el Grup
Instrumental Català (GIC). En aquesta època va coneixer Pere Portabella, amb qui va
començar a treballar en el cinema, com a compositor, intèrpret, guionista i, fin i tot,
realitzador.
Al llarg de la seua carrera ha rebut varis encàrrecs especials, como la música de
l’espectacle Concert Irregular, de Joan Brossa, com a commemoració del 75è
aniversari de Joan Miró. També va composar i dirigir les fanfàrries de la cerimònia
inaugural dels Jocs Olímpics de Barcelona 92, així com la Fanfàrria per a 2001 músics
per a la inauguració de la Biennal de les Arts de València.
Més amunt ja he mostrat el seu carrer dedicat, a Vinaròs, per on tenim el costum de
transitar. Per a anar del restaurant a la plaça de toros, sempre.
Qui vulgui saber més de la vida i obres d’en Carles Santos pot consultar la seua pàgina
web oficial: www.carles-santos.com.

Belmonte. En aquesta producció es varen trobar els ballarins i coreògrafs Cesc
Gelabert i Lydia Azzopardi amb el músic Carles Santos i el pintor Frederic Amat. Per tal
de celebrar els 30 anys de treball conjunt l’any 2010, Gelabert i Azzopardi varen tornar
a ballar al Teatre Lliure aquesta peça emblemàtica estrenada el 1988 al Mercat de les
Flors. Una lluita entre l’instint i la raó, entre la vida i la mort, inspirada en la personalitat
del torero Juan Belmonte (1892-1962). Una relectura i un repte davant d’un espectacle
que ja forma part del repertori del món de la dansa contemporània. Aquesta és la web
de Cesc Gelabert i Lídia Azzopardi: www.gelabertazzopardi.com.

¡ PAN Y TOROS !
¡ Primero los toros que el pan !

Portada del primer número de la revista Pan y Toros

La Revista Pan y Toros, revista il·lustrada considerada com a la primera
especialitzada en tauromàquia que va introduir el reportatge fotogràfic taurí de
la mà de Julio Prieto i José Irigoyen Zabaleta, mort aquest en 1911. També
ocupa un paper destacat en la publicació el dibuixant Emilio Porset, primer
pintor de l’ edat d’or del cartellisme taurí, que fou el seu director artístic, com
també ho va ser Francisco Navarrete Sierra. El seu director literari era el
periodista, escriptor i dramaturg Leopoldo López de Saá (1870-1936).
Començà a publicar-se el sis d’abril de 1896, sense que probablement
reaparegués en la temporada de 1898, tal i com havia anunciat en el seu últim
número, del 13 de desembre de l’any anterior.
En números de dotze pàgines, que al final arribà a les setze i amb algun
número extraordinari de vint, apareixia cada dilluns pel matí i va publicar
articles literaris, algunes composicions poètiques, retrats dels més anomenats
destres, tant antics com moderns, historials de les ramaderies, criaderos i
divises de braus , vistes dels principals cossos i quadres de costums taurines,
ressenyes de les corrides de toros, tant de les donades a Madrid com arreu,
comptant amb corresponsals, o en països com México, d’ on procedeixen
algunes de les seves cròniques, així com suertes i incidències de la lídia,
noticies generals destinades als i a tots aquells protagonistes de l’anomenada
fiesta nacional, toreros, apoderats, majorals, picadores, etc. També ofereix
articles sobre història, anècdotes i efemèrides de la tauromàquia i una guia de
l’espectador i, al final, publicitat comercial. Juntament amb els fotogravats
publica també dibuixos i tires.

Entre els seus col·laboradors literaris apareixen Leopoldo Vázquez, Juan Pérez
Zúñiga, Manuel del Río García, José Bañuls Aracil, Ángel R. Chaves, Luis
Carmena, Mariano del Toro y Herrero, José Yruela, A. Ramírez Bernal, així
com els seudònims Tris-Tras i Tabardillo, entre d’altres. Els seus
administradors varen ser José Sorrozabal i Carlos Girón.

Leopoldo López de Saá (Medina de Pomar, Burgos, 24 de juny de 1870Madrid, 14 de febrer de 1936), fou un dramaturg, poeta i periodista espanyol.
Leopoldo va néixer a Medina de Pomar, tanmateix tota la seva vida i obra es
desenvolupà a Madrid. Realtzà estudios en el col·legi dels escolapis i de petit
despuntà la seva vocació per les lletres. Fou José Zorrilla, qui el va introduir en
el periodisme, col·laborant en El Liberal, El Globo, Blanco y Negro, Nuevo
Mundo, La Esfera, La Ilustración Española y Americana, Madrid Cómico y Vida
Nueva, entre d’altres, ademés de diverses publicacions d’hispanoamèrica. A
finals del segle, dirigí la revista Pan y Toros i va participar en la redacció de
l’obra La Tauromaquia (1896), que fou assessorada per Rafael Guerra
"Guerrita", torero cordobés.
La seva extensa producció literaria, entre la que es troben obres teatrals,
contes, drames, poemes, comèdies o articles periodístics malgrat resta
prácticament en l’oblit, ha estat estudiada per José Luis Campal.
Federico Carlos Sáinz de Robles va dir d’ell:
"Pudo vivir como había soñado desde niño: bien vestido y calzado, bien
afeitado y repeinado, con el empaque de lo que era -un gran caballero-,
fumador selector, dialogador tranquilo, derrochador de las sonrisas más
complacientes que he conocido y frecuentador casi abusivo de las taquillas de
la SGAE, donde se cobran las liquidaciones de autor. Muy pingües las de Don
Leopoldo, y muy frecuentes".

Per la revista Pan y Toros varen desfilar toreros antics com Joaquín Rodríguez
“Costillares”, Francisco Montes “Paquiro”, José Rodríguez “Pepe-Hillo”,
Francisco Arjona “Cúchares”, Cayetano Sanz y Pozas, Domingo del Campo
“Dominguín”, Salvador Sánchez “Frascuelo”, Rafael Pérez de Guzmán, “El
Chiclanero”, Roque Miranda y Conde “Rigores”, Jerónimo José Cándido,
Antonio Luque y González “Camará”, Manuel Domínguez “Desperdicios”, Pedro
Romero, Francisco González “Panchón”, “Caniqui”, “El Niño Dios”,
“Bocanegra”, Fernando Gómez ”Gallito Chico”, José Sánchez del Campo
“Caraancha”, Rafael Molina “Lagartijo”, .....

També aparegueren els toreros de l’època: Antonio Reverte Jiménez, Luis
Mazzantini y Eguía, Antonio Fuentes y Zurita, Rafael Rodríguez “Mogino”,
Emilio Torres “Bombita”, Florencio Vicente y Casado “Frascuelito”, Francisco
Bonal y Casado “Bonarillo”, Antonio Moreno “Lagartijillo”, Julio Aparici “Fabrilo”,
José Rodríguez “Pepete”, José García “Algabeño”, Nicanor Villa “Villita”, Juan
Gómez de Lesaca, Miguel Báez “Litri”, Rafael Bejarano “Torerito”, Emilio Soler
“Canario”, Joaquín Hernández “Parrao”, Rafael Guerra “Guerrita”, Enrique
Vargas “Minuto”, Francisco González y Ruíz “Faico”, José Fernández “El
Largo”, Francisco Arjona Reyes “Currito”, Francisco Sánchez Povedano,
Manuel Domínguez y Campos, Antonio Carmona y Luque “Gordito”, Antonio
Sánchez “El Tato”, Julián Casas “ Salamanquino”, José Lara “Chicorro”,
Valentín Martín y Lorenzo, Fernándo Gómez “El Gallo”, Juan Ruíz y Vargas
“Lagartija”, Felipe García y Benavente, Manuel Carmona “El panadero”, Manuel
García “El Espartero”, Félix Robert, Antonio de Dios “Conejito”, Ángel García
Padilla, ..........

Així mateix, s’escriví sobre les ramaderies de llavors: Aleas, Duque de
Veragua, Pérez de la Concha, Moralzarzal, Hijos de Vicente Martínez, Miura,
Moreno Santamaría, Félix Gómez, Juan Vázquez, Marqués de Saltillo,
Barrionuevo, Concha y Sierra, Muruve, Carreros, Arribas Hermanos,
Ripamillán, Camargo, Esteban Hernández, López Navarro, Ibarra, Marqués de
Villamarta, Peñalver, Zalduendo, Nandín, Marqués de los Castellones, Celsa
Fontfrede, Palha, Atanasio Linares, Adalid, García Puente, Otaolaonuche,
Campos López, Freire, Hidalgo, Paredes, Carlos Conradi,.....

Qui vulgui consultar els exemplars de la revista ho pot fer a:
www.bibliotecadigytal.jcyl.es / www.bibliotecavirtualmadrid.org /
www.bne.es
I per tancar aquest apartat us ofereixo sencer el núm. 40 de Pan y Toros:
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