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Plaça de València,
galeria d’art
Un any més, la Diputació de València aposta decididament per la Plaça de Bous com a espai museístic. Entorn de les dues grans fires taurines
de la ciutat, la de Falles i la de Juliol, la corporació provincial converteix el cós en una galeria
d’art de primer nivell, en la qual un ampli ventall
d’exposicions posa de manifest que el toreig, a
més d’art, és cultura.
Aquestes Falles es commemoren cinquanta anys
de la reinauguració de la Plaça de Bous de València. Precisament el mateix dia de la posada de llarg
de la remodelació va prendre l’alternativa Ricardo
de Fabra, torero valencià nascut a Alcàsser i criat a
Torrent, a qui es dedica la primera de les set exposicions que es podran contemplar durant el cicle
faller.
El perímetre inferior del cós acull també dues exposicions fotogràfiques: «Tauromàquia mediterrània», dels germans Pedro i Rafael Mateo, i «El
bou, de principi a fi», obra d’Alberto de Jesús. Tant
uns com l’altre —valencians tots— arrepleguen, al
llarg d’una completa selecció d’imatges, instants
de gran bellesa de la nostra festa.
D’altra banda, els accessos als tendidos estan decorats amb la cartelleria taurina que va anunciar
els festejos celebrats a València durant l’any de la
reforma, el 1968, de la qual es compleix mig segle
en aquest 2018. A més, com es tracta d’englobar
totes les manifestacions culturals taurines, la
plaça acull una altra mostra dedicada als festejos
populars, als nostres famosos bous al carrer. Or-
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ganitzada per la Federació de Penyes, l’exposició
se centra en una modalitat concreta de tan arrelada i mil•lenària cultura: la del bou amb corda.
Fotografies i utensilis propis de tan singular espectacle s’arrepleguen en una mostra en la qual
el visitant podrà arrimar-se més que mai al bou
gràcies a quatre imponents bous dissecats, obra
del taxidermista valencià José Ros.
Totes i cada una de les cinc exposicions esmentades s’ubiquen en el perímetre inferior de la plaça
de bous, però encara hi ha més. Vegen si no: dalt,
en el primer pis, es recopila, en més de mig centenar d’imatges, el transcórrer artístic de la temporada taurina de 1968, una campanya de grans
èxits que va quedar retratada a través de l’objectiu
dels Finezas, una de les sagues de fotògrafs de més
arrelam en aquesta terra. Juntament amb aquesta,
la sempre bella estampa del bou brau al camp és
l’eix de la setena i última exposició, en la qual a
l’animal, convertit en un ésser quasi mitològic, se
li rendeix homenatge mitjançant una antologia
gràfica d’una altra de les firmes de més reputació
en el món del bou: la dels Arjona.
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Fabra, cinquanta
anys d’alternativa
Del 23 de febrer al 19 de març
Ubicació: antiga botiga*

*plànol en pàgina 3

El 10 de març de 1968, dia de la reinauguració de
la Plaça de Bous de València, Julio Aparicio, en
presència de Diego Puerta, concedia l’alternativa
a Ricardo de Fabra, que arribava a tan important
cita avalat pels nombrosos èxits obtinguts per totes les places d’Espanya durant els dos anys en
què va actuar com a noveller amb picadors. Ara,
mig segle després que el destre valencià ingressara en l’escalafó de matadors torejant Rondeño,
un bonic clapat de negre de Galache, València li
rendeix homenatge amb una exposició que glossa

programa cultural

la seua figura per mitjà d’alguns dels seus objectes personals més preats. Vestits de torejar,
capots de passeig, un cap de bou, cartells, entrades i fotografies de les seues vesprades més
destacades, cròniques, resums, publicitat en
premsa… tot un mostrari de peces que ajuden
a desenterrar una època, l’època de qui va arribar a competir de tu a tu amb les grans figures
d’aquell moment i va passejar amb categoria el
nom de València per les fires més rellevants de
la temporada.
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Tauromàquia
mediterrània
Del 23 de febrer al 19 de març
Ubicació: Pati d’arrossegament*

Els germans Pedro i Rafael Mateo són dos fotògrafs
taurins per vocació que veuen en el bou i la Festa
la seua manera de crear obres úniques. Els seus treballs es publiquen en els mitjans de premsa taurina
més coneguts i en les exposicions.
També els agrada presentar-se a concursos de fotografia taurina, on la seua habilitat i el bon ull els
han fet mereixedors de diversos premis internacionals prestigiosos.
La seua visió fotogràfica d’una vesprada de bous
comprén des de captar l’ambient, el passeig de les
quadrilles i tots els terços del toreig, remarcant
aquells moments en què a l’espectador li és pràcticament impossible retindre en la seua retina aquell
instant especial de perill o de triomf, detalls que
queden plasmats en les seues càmeres perquè, com
ells mateixos diuen, «en la fotografia taurina un segon abans de disparar no ha passat res i un segon
després ja ha passat tot». La Festa, al seu entendre,
és visualment rica en colorit, però també hi ha moments en què té el seu encant el blanc i negre.
Per a aquesta mostra han triat vint-i-dues fotografies, captades a les places de València, Algemesí i
algun dels correbous dels pobles, combinant els
distints terços del toreig d’una forma particular i
detallista.
*plànol en pàgina 3

www.tauroimagenplus.com
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El bou,
de principi a fi
Del 23 de febrer al 19 de març
Ubicació: Espai Cultural Blasco Ibáñez*

Les dues passions en la vida d’Alberto de Jesús són la
fotografia i els bous. Ha treballat al llarg de dues dècades per als principals mitjans de comunicació taurina
del país, faceta que comparteix dirigint la coneguda
revista i portal taurí Bous al Carrer, dedicada als festejos populars d’arreu del món.
En la fotografia taurina es considera un aficionat
humil amb sort, que ha pogut fer de la seua passió
una professió, amb un lloc predilecte entre els toreros el qual li permet acostar-se a ells i recrear-se en
moments particulars, que des d’un altre punt serien
impossibles d’aconseguir.
Per a aquesta exposició ha seleccionat vint-i-dues
instantànies de l’última dècada, combinant-les d’una
manera particular i creativa, que plasmen cronològicament l’existència i el toreig del bou brau, la màgia
del camp, la força del festeig popular, i també la bellesa del toreig i el patiment i el triomf del torero. Dèsset
d’aquestes instantànies són de toreig, des del passeig
de les quadrilles fins a l’estocada, en una sinopsi personal, i han sigut plasmades en l’arena de la Plaça de
Bous de València; altres dues són de camp i tres ho
són de festejos de bous al carrer. L’única intenció és
aconseguir que els aficionats s’hi aturen al davant i la
imatge els faça pensar. Amb això haurà aconseguit el
seu propòsit.
Facebook.com/torosbousalcarrer
Twitter: @Alberto_deJesus

*plànol en pàgina 3
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Els cartells del 1968,
un any per a la història
Del 23 de febrer al 19 de març
Ubicació: Vomitoris d’accés a la graderia

La fira de la reinauguració de la Plaça de Bous de València —Falles del 1968—es va anunciar sobre un cartell
molt especial. Una preciosa pintura de Marià Benlliure feta a començament de segle, en la qual s’intueix
el gran Fernando El Gallo executant la seua personal
i intransferible finta de genollons, va servir de suport
a la cartelleria de l’històric abonament. Aquell cicle va anunciar la flor i nata de l’escalafó, noms que
s’entremesclen amb la resta d’actuants d’aquell any,
clau, en l’esdevindre de la Plaça de Bous: figures consagrades, com ara Aparicio, Ordóñez, Camino, Mondeño,
Puerta, Miguelín o El Cordobés, combinades amb joves valors, com ara Paquirri, Márquez, Palomo, Fabra o
Cortés, i tot un mostrari de ferros, divises i castes que
asseguraven la varietat i la competència. La famosa
cromolitografia de Benlliure l’adorna una acurada capçalera amb els escuts de la ciutat i de la Diputació de
València, obra d’un altre pintor valencià, Josep Cros Estrems, a qui correspon l’autoria de la pràctica totalitat
d’obres que els invitem a conéixer.
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Bou amb corda,
tradició i vida
Del 23 de febrer al 19 de març
Ubicació: Pati d’arrossegament*

La Federació de Penyes de Bous al Carrer aposta
enguany per una de les modalitats més antigues i
arrelades dels festejos populars a la Comunitat Valenciana: el bou amb corda. Per a això, s’ha organitzat una exposició fotogràfica que arreplega en quaranta instantànies —captades per col•laboradors de
la Federació mateixa— l’essència d’una tipologia de
festeig única. En paral•lel a l’exhibició fotogràfica es
mostren tots i cada un dels utensilis que s’empren
en la pràctica del bou amb corda. Per a explicar-ne
detalladament el seu maneig, l’exposició compta
amb membres de la Federació Valenciana de Bou en
Corda. La mostra està adornada amb quatre bous
complets dissecats pel taxidermista valencià José
Ros, un estudiós de les castes i la seua morfologia.
Els seriosos exemplars procedeixen de les ramaderies de Cuadri, Samuel Flores, Partido de Resina i
Torrestrella.

*plànol en pàgina 3
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La temporada de
la reforma vista
per Finezas

Del 23 de febrer al 19 de març
Ubicació: Espais Benlliure, Barrera y Granero*

*plànol en pàgina 3

Enguany es compleix mig segle del procés de reforma
a què va ser sotmesa la Plaça de Bous de València. El
10 de març de 1968, en presència de les principals
autoritats de la ciutat, es va inaugurar la remodelació,
encarregada per la Diputació de València i sufragada
per l’empresa taurina arrendatària, Nueva Plaza de
Toros de Madrid, que lideraven Livinio Stuyck, José
María Jardón i Alberto Alonso Belmonte. Una missa de campanya en l’arena va precedir la benedicció
de les instal•lacions, que aquella mateixa vesprada
s’ompliria de públic per a presenciar l’alternativa de
Ricardo de Fabra. L’any sencer va estar a l’altura de
l’esdeveniment. Van triomfar, juntament amb Fabra
mateix, toreros com Puerta, Ordóñez, Camino, Paquirri, Miguelín, Palomo, Cortés, Márquez i El Cordobés.
Tots ells van ser retratats i immortalitzats per a la
posteritat per les càmeres fotogràfiques d’una de les
firmes valencianes de més prestigi: Finezas.
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El bou sense barreres
Del 23 de febrer al 19 de març
Ubicació: Espais Benlliure, Barrera y Granero*

El bou brau és el rei de l’espectacle, a la plaça… i a la
devesa. Actua com a agent mediambiental, exerceix
de salvaguarda d’infinitat d’espècies de flora i fauna,
de tota una reserva ecològica que, mentre pervisca
la seua criança, estarà fora de perill de l’acció depredadora de l’home. L’exposició fotogràfica que els invitem a recórrer és tot un cant a la seua bellesa, un
reconeixement a la seua privilegiada criança en llibertat, en plena naturalesa, farcida d’atencions per part
dels qui de veritat aprecien aquest animal únic: els
ramaders, que es desviuen per perpetuar la bravura,
la casta i la noblesa, qualitats generadores de tantes i
tantes emocions. L’objectiu darrere del qual han quedat congelades per a la història tan belles imatges és
el d’Agustín Arjona, mestre de la fotografia taurina i
camperola, tercera generació d’una estirp que ha captat les essències del toreig com pocs.

*plànol en pàgina 3
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Més que una plaça, un museu
La plaça es va omplir de nou en 2017 amb un total de nou exposicions
Durant les Falles de l’any passat, la Plaça de Bous
de València va acollir cinc exposicions de temàtica
taurina. Una va commemorar el centenari del naixement de Manolete —i els setanta anys de la seua
mort— amb l’exhibició de tota la cartelleria en què
el Monstre figurà anunciat a València. Més d’una vintena de cartells, les il•lustracions dels quals van ser
creades, a més, per artistes de reconegut talent, com
ara Carles Ruano Llopis o Joan Reus. Des del debut
del cordobés, en la Fira de Juliol del 1940, fins a les
combinacions de l’última fira valenciana en què hi va
estar anunciat, la de Juliol del 1947, no va faltar cap
peça, recuperades per a l’ocasió des de l’arxiu de la
corporació provincial.
Una altra de les mostres va aprofundir en una realitat inqüestionable: la del fet que el toreig és cultura... i art. Ho reafirmen nombroses personalitats que
s’hi van acostar des de les més variades disciplines
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del saber humà: la música, la pintura, l’escultura, la
literatura, la medicina, l’arquitectura, la fotografia, el
cine… Moltes d’elles van tindre cabuda en la galeria
d’il•lustres que es va presentar al públic.
Dues de les exhibicions estrenades van tindre un
caràcter eminentment gràfic: una va expñorar en un
dels mons més arrelats a la terra valenciana, el del
bou al carrer, mentre que l’altra, obra de Juan Francisco Bascón, va resumir en escenes quins van ser els
grans protagonistes de la temporada 2016 a València.
La cinquena exposició va fer un recorregut per la història i l’evolució de la Plaça de Bous de València, en la
qual es mostrava a través de làmines, de fotografies i
gravats l’evolució de la Plaça, des de la seua inauguració, a mitjan segle XIX, fins a l’actualitat.
Per la seua banda, en la Fira de Juliol es va recuperar l’exposició inaugurada en Falles dels cartells de
Manolete a València, i es van estrenar altres quatre
propostes noves. La primera va voler retre homenatge a la figura de Manolo Montoliu, l’any en què es
complien vint-i-cinc anys de la seua mortal agafada a
Sevilla. La segona va oferir als visitants diverses cares
conegudes del món de la cultura i de l’espectacle, immortalitzats per Finezas els dies de bous. Del mateix
Finezas, que va captar com ningú l’essència de Manolete, tant a la plaça com al carrer, van ser les fotos de
la tercera de les exposicions; mentre que la quarta va
abordar l’arrelament del bou embolat entre els festejos populars de la Comunitat Valenciana. Així doncs,
la Plaça de Bous de València es va convertir, a l’estiu
novament, en tot un cor de cultura.
Cartells de Manolete
La mostra va ressaltar l’estreta relació que Manolete
va tindre sempre amb València, perquè, encara que
mai hi no va arribar a torejar com a noveller, com a
matador sí que ho va fer en un total de trenta-quatre
corregudes, i va ser, després de Barcelona, la ciutat a
on més vegades va comparéixer vestit de llums.
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El seu debut va arribar en la Fira de Juliol de 1940, i
en el mateix cicle, però dos anys més tard, va viure la
seua consagració autèntica. Altres vesprades de record obligat entre la cartelleria exhibida van ser les
de la Fira de Juliol de 1944, quan va torejar el famós
Perdigón, un bou estelat de José Escobar, el cap del
qual, marcat amb una preciosa V de la victòria, va
ser obsequiat a Winston Churchill; o les de les dues
úniques alternatives que va concedir a València: una
a Jaime Marco El Choni; l’altra, a Agustín Parra Parrita. Precisament el dia del doctorat d’aquest últim,
completava la terna Carlos Arruza. Aquella va ser
la primera vegada que van actuar junts a València
Manolete i l’asteca, amb qui, precisament, alternaria —mà a mà— en l’últim festeig de la seua vida en
aquesta plaça.
Bou al carrer
Una selecció fotogràfica va reflectir la intensitat
amb què es viuen els bous al carrer a la Comunitat
Valenciana. També la seua varietat enorme de modalitats: bou per la vila, bou cerrer, bou embolat,
bou amb corda, bous a la mar, tancades de bous,
concursos de retalladors… Manifestacions totes
elles que formen part de les arrels, la història, les
tradicions i la cultura d’aquesta terra. Xiva, Albocàsser, Benicarló, la Vilavella, Almassora, Nules,
l’Alcora, Faura, Quartell, Puçol, Sagunt, el Puig,
Massamagrell, Meliana, Museros, Bugarra, Torís,
Gestalgar, Dénia, Iàtova, Segorb, Albuixec, Massalfassar… van ser algunes de les poblacions protagonistes de les cinquanta fotos que reflecteixen
de forma excepcional com el bou i la passió que se
sent per aquest animal exerceix de nexe entre totes
elles.
Tore@rte
L’exposició fotogràfica de Juan Francisco Bascón es
va compondre d’un poc més d’una vintena d’imatges,
la majoria retrats, obtingudes en el 2016 a la Plaça
de Bous de València i la seua província.
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En aquestes es va poder veure des de la figura consagrada fins a la jove promesa que representa el futur
de la Festa, des de l’emotiu festival al xiquet Adrián,
fins a la tornada d’una tradició tan arrelada a València com ara el ròssec amb rossins de l’horta.
Tractades per ordinador i amb una visió diferent i
personal, l’exposició fotogràfica va ensenyar la força
expressiva de tot el que rodeja la Tauromàquia.
La plaça i la seua evolució
Una altra de les exposicions va repassar la vida de la
Plaça de Bous de València com a monument històric,
com a l’escenari de manifestacions culturals i populars —fonamentalment, festejos taurins— i com a
testimoni de la vida social de la ciutat.
Ideada a mitjan segle XIX per l’arquitecte Sebastià
Monleón, va acollir la primera correguda de bous
—amb l’edifici encara sense acabar— a l’agost de
1851, amb José Redondo El Chiclanero, com a gran
protagonista. La inauguració oficial data de juny
de 1859, amb Francisco Arjona Cúchares, Manuel
Arjona i Antonio Luque en el cartell. Des d’aquell
inici, les principals transformacions van arribar amb
la instal•lació de l’enllumenat elèctric el 1908, la
substitució, el 1926 de la vella tanca que rodejava la
plaça per un tancament de rajola i ferro forjat que va
acollir un bar en la confluència dels carrers de Xàtiva i Alacant, l’incendi de 1946, que va destruir gran
part de les naies de sol, i les reformes de 1968 i de
2011. De tot això es va donar compte en una mostra
que va reviure els avatars d’un immoble amb més de
cent cinquanta anys d’història.
¡Els bous són cultura!
L’exposició «Els bous són cultura, ¡clar que sí!» va
aprofundir en la idea que donava títol a la mostra.
Per a reforçar tal tesi, es van traure a la palestra
nombrosos personatges de tots els àmbits, que en
el passat i en el present han eixit en defensa de
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la festa i de les seues nombroses característiques
com a patrimoni cultural. El bou ha influït en totes les branques del saber humà, tal com van observar els visitants, els quals no van tindre més remei que rendir-se davant d’una altra evidència: el
toreig és font permanent d’inspiració en mons tan
diferents com ara el de l’art —la música, la pintura,
l’escultura, la literatura..., la ciència, la medicina,
l’arquitectura...— i en el món de les més modernes
tecnologies —des de la fotografia o el cine, fins a
Internet.
Tal com van afirmar des de l’organització, els bous
són un fenomen cultural, entre altres coses, «per la
qualitat dels qui, a l’altre costat de la barrera, s’han
acostat a aquest ritu i l’han descrit a través de les
més variades tècniques, mitjans i mètodes, i s’hi
han inspirat per a desplegar el seu treball i el seu
art, deixant clar el perquè el consideren més que un
mer entreteniment.
Montoliu en el record
L’espai de l’antiga botiga de la plaça de bous, enfront de les oficines, va acollir una exposició homenatge a Manolo Montoliu, organitzada amb motiu del vint-i-cinqué aniversari de la seua mort. La
mostra va recopilar fotografies, cartells i efectes
personals, com ara vestits i capots de passeig, que
al seu dia van pertànyer a un dels més importants
toreros de plata que ha donat València i el toreig.
El tern que va lluir el dia de la seua alternativa a
Castelló, el que va portar l’últim dia que va torejar
a València, el cap del bou del seu doctorat, un capot dedicat per Gila —l’humorista—; un altre que
anteriorment va pertànyer a altres llegendes del
toreig de plata, com ara Alpargaterito i Paco Honrubia, i la pintura original que Joan Reus va pintar,
expressament, perquè s’anunciara el festival que
es va celebrar a València a benefici de la família de
Montoliu, van ser algunes de les peces més representatives.
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Personatges a la plaça, captats per Finezas
L’anell del primer pis de la plaça va albergar una interessant mostra fotogràfica de Finezas, en la qual destacats
personatges de la societat de mitjan segle passat disfruten de la seua afició als bous en el cós valencià. D’aquesta
manera, referents com ara Orson Welles, Rita Hayworth, Lola Flores, Juanita Reina, Ernest Hemingway, Marià
Benlliure, Fernando Vizcaíno Casas, Rafael Duyos…, entre altres molts, ens van recordar a través de la seua imatge l’eterna vinculació que ha unit la tauromàquia amb la
intel•lectualitat i la resta de les belles arts.
Manolete vist per Finezas
El perímetre inferior de la zona de sol de la plaça va estar decorat per una vintena d’instantànies de Finezas
que retraten el Monstre, de torero i de paisà, a la plaça
i al carrer. Les imatges formaven part de l’exposició
«Manolete, vist per Finezas», que es va inaugurar amb
èxit al març de 2017, a l’Ateneu Mercantil de València, i que ha fet el seu itinerari per altres punts de la
geografia taurina. Entre la selecció de fotografies, n’hi
havia de les seues actuacions a València, de les tenses
esperes a l’hotel, tant en la jornada de la seua única
compareixença a Espanya en 1946 —a Madrid— com
en la de la reaparició en 1947 —ja entrat el mes de
juny, a Barcelona— i també de les jornades de descans
a la finca Jandilla del seu íntim amic Álvaro Domecq.
El bou embolat, les arrels d’un poble
La Federació de Penyes Taurines de Bous al Carrer
va instal•lar una exposició sobre el bou embolat. La
mostra defenia la tradició d’aquesta festa, i a través
de fotos i plafons mostrava la seua evolució des de les
primeres dècades del passat segle fins a l’actualitat.
L’exhibició remarcava en totes les millores incorporades últimament per a demostrar que el bou no pateix
cap tipus de sofriment, i s’exposava també material
relacionat amb el bou embolat, com ara pilons, ferratges —ferros d’embolar—, cordes, una rèplica a escala
dels caixons on van els bous i la resta d’instruments
necessaris per a dur a terme les embolades.
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GUARDONATS DE 2016
Fira de Falles
-Trofeu al millor subaltern:
Iván García.
-Trofeu a la millor faena de
noveller: Ginés Marín.
-Trofeu a la millor faena de
matador de bous: Roca Rey.
Va quedar declarat desert
el trofeu al millor bou de
la fira.
Fira de Juliol
-Trofeu al millor subaltern:
Curro Javier.
-Trofeu a la millor faena de
noveller: Luis David Adame.
-Trofeu al millor bou de la
fira: Fusilero, de la ramaderia de Luis Algarra.
-Trofeu al millor rellonejador de la temporada: Andy
Cartagena.
-Trofeu a la millor faena de
matador de bous: Román.

València premia els s
La Diputació Provincial va distingir
els millors de les fires de Falles i
Juliol de 2016 i 2017
El Centre Cultural La Beneficència de València va
acollir en 2017 dues gales taurines remarcables. En
la primera, celebrada al març, la Diputació Provincial va distingir els triomfadors de les fires de Falles
i Juliol de 2016; mentre que en la segona, organitzada al desembre, van ser reconeguts els toreros i les
ramaderies més destacats en ambdós cicles durant
l’últim exercici. Hi van acudir tots els premiats, amb
l’excepció justificada d’Iván García, per la sobtada
defunció d’un familiar.
A les gales van assistir el subdelegat del Govern a
València, José Vicente Herrera; el director general
de l’Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències, Josep Maria Ángel; el vicepresident segon de la
Diputació i diputat d’Hisenda i Assumptes Taurins,
Toni Gaspar; el regidor d’Hisenda de l’Ajuntament,
Ramón Vilar; diversos diputats provincials del

programa cultural

ls seus triomfadors
PSOE, PP i Ciutadans; a més dels membres del jurat
taurí, presidents de la plaça de València, membres
de l’empresa Simón Casas Production, de l’equip
mèdic, del veterinari, i representants de la crítica
taurina local.
Els trofeus entregats són rèpliques a xicoteta escala de l’escultura de Manolo Montoliu que presideix
l’esplanada de la plaça de bous, obra de Manolo Rodríguez. En l’entrega de cada un d’aquests premis,
els alumnes de l’Escola de Tauromàquia de València van estar presents juntament amb les autoritats
de torn.La gala de març va ser conduïda per Rocío
Fernández i per Carlos Bueno, i la de desembre, per
Ángel Berlanga i la mateixa Rocío Fernández.
nou logo
La Diputació de València ha estrenat un nou logo corporatiu per
a la Plaça de Bous. L’atractiu disseny —obra de Pepe Gimeno— va
servir també per a ser estampat en les dessuadores amb què la corporació va obsequiar els alumnes de l’Escola Taurina que tutela.
Joves que, a més, van tindre el seu lloc en les gales a l’entregar, en
companyia de les autoritats, els premis als toreros i als ramaders.
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GUARDONATS DE 2017
Fira de Falles
-Trofeu al millor subaltern:
Raúl Martí.
-Trofeu a la millor faena de
torejador de jònecs: Diego
Carretero.
-Trofeu al millor bou de la
fira: Pasmoso, de Domingo
Hernández.
-Trofeu a la millor faena de matador de bous: López Simón.
Fira de Juliol
-Trofeu al millor subaltern:
Domingo Siro.
-Trofeu al millor bou de la
fira: Remiendo, de Cuadri.
-Trofeu a la millor correguda: Luis Algarra.
-Trofeu a la millor faena de matador de bous: Paco Ureña.
Van quedar declarats deserts
els trofeus a la millor faena
de noveller i al millor rellonejador de la temporada.
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Festejos taurins
de València
en 2017
falles
■Divendres,
■
10 de març.
Novellada sense cavalls.
Jònecs d’Aída Jovaní, ben
presentats, amb un pelatge
variat i bon joc en línies generals. Van destacar 1r, 3r i
5é. Miguel Senent Miguelito:
Volta després de la petició i
avís i salutacions; Ramón Serrano: Palmes després d’avís
i volta després d’avís; Álvaro
Passalaqua: Salutacions després d’avís i volta després
d’avís. Entrada: Un quart.
■■ Dissabte, 11 de març.
Bous d’Alcurrucén, ben presentats, que no entren al
drap i deslluïts, a excepció
del noble i manejable 6é i de
l’exigent 1r. El 3r, mans i fugisser. Juan Bautista: Salutacions després d’avís i silenci;
Fortes: Salutacions després
de lleu petició i palmes després d’avís; Álvaro Lorenzo:
Silenci i orella. Entrada: Un
terç.
■■ Diumenge, 12 de març.
Bous de Fuente Ymbro, ben
presentats, ofensius per davant, de joc variat. Els millors
l’humiliador 1r, el 3r, amb
classe, bondat i humiliació,

de bona condició el 4t, amb
classe però de fons just el
5é. El 2n, amb mobilitat,
però sense classe ni fixesa.
Deslluït i covard el 6é. Juan
José Padilla: Volta després de
petició i avís i orella; Curro
Díaz: Salutacions i orella; Manuel Escribano: Salutacions
després d’avís i salutacions
després de petició i avís. Entrada: Mitja plaça. Padilla va
patir dues cornades, una en
la cuixa dreta amb dues trajectòries de 15 i 20 cm i una
altra en el tòrax esquerre de
15 cm.
■■ Dilluns, 13 de març.
Jònecs d’El Parralejo. Ben
presentats, de joc variat, destaquen el 1r, el 2n i el 3r. Leo
Valadez: Salutacions després
d’avís i silenci; Diego Carretero: Volta després de petició
i orella; Jorge Rico: Silenci
després de dos avisos i silenci després d’avís. Entrada:
Menys d’un quart.
■■ Dimarts, 14 de març.
Jònecs de José Vázquez. Ben
presentats, de molt bon joc
en línies generals a excepció
del mans 1r. Nobles, amb
qualitat i humiliació en con-

junt. Brau el 6é, infinita qualitat el 4t. Cristian Climent:
Silenci després d’avís i salutacions després d’avís; Andy
Younes: Orella amb petició
de la segona i orella; Marcos:
Salutacions i orella. Entrada:
Més d’un quart. Van saludar
en el 3r Iván García i Alberto
Zayas.

■■ Dimecres, 15 de març.
Bous de Jandilla i Vegahermosa (1r i 5é). Ben presentats. De bon joc, excepte el
4t. Notable conjunt. David
Mora: Silenci i silenci després d’avís; Paco Ureña: Volta
després d’avís i orella; Javier
Jiménez: Silenci i palmes. Entrada: menys de mitja. Ángel
Otero: es va llevar la montura
després de posar les banderilles al 1r.
■■ Dijous, 16 de març. Bous
de Victoriano del Río, correctament presentats i de joc

programa cultural
desigual. En general mancats
de fixesa i classe. El millor,
el 3r. Sebastián Castella: Silenci després d’avís i palmes
després d’avís; Miguel Ángel
Perera: Silenci després d’avís
i dues orelles després d’avís
avís; Román: Orella i silenci. Entrada: Tres quarts. Van
saludar en banderilles Javier
Ambel en el 2n, Curro Javier
en el 5é i Raúl Martí i El Sirio,
en el 6é.
■■ Divendres, 17 de març.
Cinc bous de Núñez del Cuvillo. Correctes, encara que
desiguals de presentació.
De notable qualitat i nobles,
però sense fons, en línies
generals, excepte l’excel•lent
4t. Un sobrer de Victoriano
del Río, 5é bis, lleig, informal
i descompost. El Fandi: Silenci i orella després d’avís; José
María Manzanares: Silenci
en ambdós; Roca Rey: Orella
i orella. Entrada: Ple de «No
hi ha bitllets». Va destacar
Chocolate en el terç de vares
del 5é.
■■ Dissabte, 18 de març.
Bous de Juan Pedro Domecq
(1r bis), Parladé (6é) i Vegahermosa (2n bis), mal presentats i de joc nul, excepte
un 3r sense picar i un 5é que
es va moure sense classe.
Enrique Ponce: Salutacions
i silenci; Cayetano: Silenci
i orella; Ginés Marín: Orella
després d’avís i orella. Entrada: Ple. Va destacar amb ca-

pot i banderilles Iván García,
de la quadrilla de Cayetano.
■■ Diumenge, 19 de març.
Matinal. Bous de Fermín Bohórquez, ben presentats. Va
destacar l’excepcional 3r i
el bon 4t. Deslluïts i de poc
joc la resta. Diego Ventura:
Silenci i salutacions; Manuel
Manzanares: Silenci en ambdós; Lea Vicens: Orella i salutacions. Entrada: Tres quarts.

■■ Diumenge, 19 de març.
Bous de Garcigrande (1r i 5é) i
Domingo Hernández, correctament presentats i de joc variat. El 4t, Malagueño, núm.
21, castany bocadaurat, de
530 quilos i nascut en 12/12,
va ser premiat amb la volta;
i el gran 6é, Pasmoso, núm.
111, pèl roig ull de perdiu, de
532 quilos i nascut en 12/12,
va ser indultat. El Juli: Orella
i dues orelles; Alejandro Talavante: Salutacions i silenci;
López Simón: Silenci i dues
orelles simbòliques. Entrada:
Quasi ple.
dia de la mare de déu
■Dissabte,
■
13 de maig.
Jònecs d’Hermanos Sánchez
Herrero. Seriosos, desiguals
de formes i volums (va baixar
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molt el 3r) i d’escàs joc en línies generals. Mansos i marcant tots la seua tirada cap a
les taules. Més manejables el
4t i el 5é. Fernando Beltrán:
Silenci després de dos avisos
i volta després de dos avisos
i petició; Alfonso Cadaval: Silenci i palmes després d’avís;
i Carlos Ochoa: Salutacions
després de tres avisos amb
lleugera divisió d’opinions i
salutacions. Entrada: Un terç.
Juan Carlos García i Manuel
Izquierdo es van llevar les
muntures després de posar
les banderilles al 2n.
Fira de juliol
■Dijous,
■
20 de juliol. Jònecs de Los Maños: Ben presentats, seriosos, de casta i
de bon joc en general. Jesús
Chover: Salutacions després
de petició i avís, silenci després d’avís en què va matar
per Sánchez i va ser ferit pel
seu segon; Ángel Sánchez:
Ferit pel seu primer; i Jorge
Isiegas: Silenci després de
tres avisos, silenci en el qual
va matar per Chover, orella i
ovació després d’avís. Entrada: Un terç. Chover, ferit en
el braç esquerre i l’esquena.
Sánchez, ferit en la cuixa
dreta.
■Divendres,
■
21 de juliol.
Bous de Núñez del Cuvillo:
Ben presentats i de joc variat.
Bons, amb qualitat i noblesa
1r i 6é; brau, amb mobilitat i
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exigent el 5é. Amb classe encara que molt justos de gas i
fons el 3r i el 4t. Deslluït el
2n. Sebastián Castella: Orella
i salutacions després de petició; Manzanares: Palmes i
dues orelles; Ginés Marín: Salutacions després de petició i
avís i orella amb forta petició
d’una altra. Entrada: Un poc
més de tres quarts.

■■ Dissabte, 22 de juliol.
Bous de Luis Algarra: Ben
presentats, seriosos, braus
i nobles en línies generals
excepte el 5é, més deslluït.
Paquirri: Lleus xiulits en ambdós; Paco Ureña: Gran ovació
després d’avís i orella amb forta petició de la segona i forta
esbroncada a la llotja en el 6é;
López Simón: Orella després
d’avís i silenci després d’avís
en el 5é. Entrada: Quasi mitja.
Domingo Siro i Jesús Arruga
van saludar després de posar
les banderilles al 5é. Ureña
va patir en el seu primer un
traumatisme cranioencefàlic,
una ferida en el front i fractures d’arcs de la 8a, 9a i 10a
costella lateral esquerra. Es va
alterar l’ordre de toreig.
■■ Diumenge, 23 de juliol.
Bous de Hijos de Celestino

Cuadri: Ben presentats, de joc
interessant, amb un bou molt
bo (el 3r) i dos complicats (4t
i 6é). Rafaelillo: Orella i ovació; Alberto Gómez: Ovació i
silenci; Román: Volta després
de petició i silenci. Entrada:
Mitja plaça. Bé José Mora clavant banderilles al 1r.
octubre
■Dilluns,
■
9 d’octubre.
Jònecs de Los Chospes, bé
encara que desigualment
presentats i sense bravura, mansos i desclassats,
llevat del 5é, el millor de
l’enviament. Fernando Beltrán: Salutacions, silenci en
el qual va matar per Colombo
i silenci després d’avís; Jesús
Enrique Colombo: Ferit pel
seu primer; i Ángel Téllez:
Silenci, orella i orella. Entrada: Quasi mitja plaça. Eficaç
i poderosa brega de Montoliu
al 1r. Juan Navarro (que també va destacar bregant amb el
6é) i Juan Felipe Cano es van
llevar la muntura després de
posar les banderilles al 5é.
Colombo va patir una cornada en la cuixa dreta de 25 cm.
Requena
■Dissabte,
■
2 de setembre. Bous de Los Eulogios:
Correctes de presentació i
d’excel•lent joc. Els millors,
el 1r, el 4t i el 5é, que va ser
molt brau i important. Juan
José Padilla: Dues orelles i

dues orelles i rabo; Jesús Duque: Orella i dues orelles; i
Varea: Orella i orella. Entrada:
Dos terços.
Utiel

■Dissabte,
■
9 de setembre. Bous de Fermín Bohórquez, per a rellons, i Marqués
de Quintanar. El relloneador
Sergio Galán: Dues orelles i
orella; Juan José Padilla: Orella i dues orelles; i Alberto
Gómez: Volta i dues orelles.
Entrada: Quasi mitja.
Algemesí
■Dissabte,
■
23 de setembre. Jònecs de Partido de Resina i un de Prieto de la Cal
per a rellons; ben presentats
però sense possibilitats de
lluïment. Alejandro Conquero: Silenci i ovació; Aitor
Darío el Gallo: Palmes i ovació, i el relloneador Roberto
Armendáriz: Ovació. Entrada:
Plena.
■Diumenge,
■
24 de setembre. Jònecs d’Aída Jovani
i un, per a rellons, de Prieto
de la Cal. Els de Jovani, nobles i amb classe encara que
els va faltar un punt de transmissió. Mario Palacios: Orella

programa cultural
i orella; Carlos Ochoa: Silenci
en ambdós; i el relloneador
Raúl Martín Burgos: salutacions. Entrada: Plena.

■Dilluns,
■
25 de setembre.
Jònecs de Juan Pedro Domecq. Noble i insípid el 1r; de
bona condició el 2n, noble
però mans el 3r i molt fluix
el 4t. Jesús Enrique Colombo:
Dues orelles i ovació; i Jorge
Isiegas: Dues voltes després
de petició d’orella i volta. Entrada: Quasi plena.
■Dimarts,
■
26 de setembre. Cinc jònecs de Nazario
Ibáñez, ben presentats, més
ben fets els dos últims, i de
molt bon joc en línies generals, destacant la qualitat
del 1r. L’últim va ser premiat amb volta a la plaça en
l’arrossegament com a premi
al conjunt. Miguel Senent
Miguelito: Palmes després de
dos avisos i salutacions després de dos avisos; Juan Pedro
Llaguno: Orella amb petició
de la segona i dues orelles; i
el relloneador Vicente García,
orella. Entrada: Quasi plena.
■Dimecres,
■
27 de setembre. Jònecs d’Aída Jovani:
Molt ben presentats i de discret joc en conjunt. Borja Collado: Orella i orella; i Miguel

Polope: Palmes després d’avís
i orella amb petició de la segona; i Jordi Pérez: Que va torejar
en últim lloc el sobrer, dues
orelles. Entrada: Quasi plena.
■Dijous,
■
28 de setembre.
Jònecs de Flor de Jara: De
bona presència i joc. Bons 1r i
3r, més aspre el 2n i excel•lent
el 4t, (Mocoso, núm. 44, pèl
canut, nascut en 01/14), que
va ser premiat amb la volta
en l’arrossegament. Ángel
Jiménez: Silenci i silenci després de dos avisos; i Ángel
Sánchez: Silenci i dues orelles. Entrada: Plena.
■Divendres,
■
29 de setembre. Quatre jònecs de Lagunajanda i un, per a rellons, de
Los Bayones, manejable. Els
dos primers de Lagunajanda,
1r manejable i 2n, amb classe
però molt castigat en vares;
4t i 5é, bons. Leo Valadez:
Orella i silenci; García Navarrete: Volta i palmes després
avís; i el relloneador Juan Manuel Munera: Dues orelles.
Entrada: Quasi plena.
■Dissabte,
■
30 de setembre. Jònecs d’Alcurrucén
i El Cortijillo (1r), molt ben
presentats i de joc desigual.
Millors, 1r i 4t; i un jònec de
Los Bayones, per a rellons,
bo. Toñete: Silenci després
d’avís i silenci després de tres
avisos; Ángel Téllez: Silenci després d’avís i orella; i la
rellonejadora Ana Rita: Dues
orelles i rabo. Entrada: Plena.
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■Diumenge,
■
1 d’octubre.
Jònecs de Domingo Hernández (1r i 5é) i Garcigrande (2n
i 4t), bons en general; i el 3r,
per a rellons, de Los Bayones:
mans. Diego Carretero: Orella
en ambdós; Marcos: Orella en
ambdós; i el relloneador Pérez Langa: Dues orelles i rabo.
Entrada: Plena.
CERTAMEN D’ESCOLES

Borja Collado, que va tallar un
rabo, va ser el gran triomfador del primer Certamen
d’Escoles Taurines, que va
acollir la Plaça de Bous de València els dies 14, 15 i 16 de
juliol. La trobada es va celebrar amb notable assistència
de públic —l’últim dia van
arribar a congregar-s’hi fins a
4.000 aficionats— i un bon nivell artístic de la majoria dels
actuants. Juntament amb Collado, els altres representants
de l’Escola de València van ser
Rodrigo Ortiz, Miguelito, Miguel Polope i Jordi Pérez.
A més, l’Escola de Tauromàquia de València va celebrar classes pràctiques durant 2017 a Utiel, Requena,
Bocairent i Xelva.
Font: Aplausos
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