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Fa ja vint-i-cinc anys que València, i el toreig sencer, va per-
dre per sempre Manolo Montoliu. Un quart de segle en què 
la seua figura, lluny de llanguir amb el pas del temps, ha anat 
creixent tal com succeeix sempre amb els més grans. El seu 
parell de banderilles, tan pur i tan autèntic, la seua exacta 
col·locació a la plaça, la seua economia de capotassos i la seua 
cridanera personalitat, a les arenes i al carrer, en van fer un 
personatge únic; un personatge convertit en mite des d’aquell 
fatídic 1 de maig de 1992 a Sevilla, quan l’alegria de la Fira 
va esdevenir tristesa pel dol propi del definitiu adéu a Manuel.

Des de l’Àrea d’Assumptes Taurins volem contribuir a man-
tindre viva la seua llegenda, especialment en un any tan sig-
nificatiu. Per això, juntament amb la instauració en memòria 
seua de l’escultura de Manolo Rodríguez com a trofeu defi-
nitiu en les gales taurines anuals de la Diputació Provincial, 
inaugurem aquesta Fira de Juliol l’exposició «Montoliu en el 
record», en la qual es recopilen 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 de 
tota la història.

En la temporada en què es compleixen setanta anys de la 
mortal agafada de Manolete, la mateixa en què un altre torero 
d’or, Iván Fandiño, ha caigut en les astes d’un bou, la Diputa-
ció aporta ara de nou el seu granet d’arena per a fomentar el 
respecte als homes que cada vesprada, vestits de seda i or, pla-
ta o atzabeja, dansen amb la mort en les places del món per a 
perpetuar l’art més verdader i arriscat de tots: l’art del toreig.
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ActuAcions d’or A 
VAlènciA 
Manolo Montoliu va 
torejar en una dotzena 
d’ocasions a València. 
De plata van ser moltes 
més les actuacions, 
però vestint l’or va 
fer el passeig en onze 
jonegades picades i en 
una correguda de bous. 
La relació exacta n’és la 
següent:

coM A JonEGuEr 
AMB PicAdors
< 16/09/1973 El Santi 
(O), Juan Martínez i 
Montoliu (José Domecq 
i un d’Hernández Pla). El 
Santi, ferit greu.
< 05/05/1974 Tomás 
Moreno, Montoliu (O) i 
Martín Sacromonte (O) 
(Manuel Benítez).
< 18/07/1974 Curro 
Valencia, Montoliu (O) 
i Justo Benítez (OO) 
(Fernández de León). 
Suspesa per pluja en el 
quart.
< 25/08/1974 Justo 
Benítez, Montoliu i El 
Gateras (García Romero).
< 25/04/1976 Garban-
cito, Rayito de Venezuela 
i Montoliu (Romero 
Hermanos).

José Manuel Calvo Bonichón, Manolo Montoliu en el món del 
bou, va nàixer a València el 5 de gener de 1954. Son pare, im-
portant picador, formava part de la quadrilla del mestre Pedrés 
quan el seu fill va vindre al món. Manolo prompte va desco-
brir que volia ser torero i, després d’exercir de grum del Banco 
Coca i de monosabio els dies de festeig a València, va començar 
a freqüentar les capejades de la província. El primer jònec que 
va matar en públic va ser a Benimàmet, el 20 de juliol de 1970.

Més endavant, després de rodar-se com a joneguer sense cavalls 
a les places de la Costa Brava i de diverses actuacions per les 
zones de Conca, Guadalajara i la muntanya de Terol, va debu-
tar amb cavalls el 29 de juliol de 1973 a Sant Feliu de Guíxols. 
Va ser aquella una etapa llarga —set temporades ni més ni 
menys— en la qual van escassejar els contractes, amb un total 
de vint-i-sis jonegades torejades amb picadors, l’última, el 21 
de juliol de 1979, quan va decidir canviar l’or per la plata des-
prés d’actuar a València.

Va debutar de plata a Pomarez (França), i va ser El Soro el pri-
mer torero a oferir-li un lloc en la seua quadrilla. Quatre tem-
porades van caminar junts, les dues últimes amb el de Foios ja 
convertit en matador de bous. Torejant per lliure, el seu primer 
passeig com a subaltern en una correguda de bous va ser a 
València, el 17 de març de 1981, a les ordres de Guillermo 
Císcar, Chavalo.

El 1984 va passar a formar part de l’equip de Paco Ojeda; hi 
coincidí amb Juan Martín Recio, amb qui formaria parella, i 
acabaria centrant l’atenció de tot el toreig. L’any següent, re-
tirat temporalment el de Sanlúcar, els dos van passar a la qua-
drilla d’Antoñete i van arrasar quant a trofeus pràcticament en 
totes les fires en què van actuar. Fins a trenta-dos en van viatjar 
a les vitrines de Montoliu.

Era tal l’ambient generat que es va plantejar en ferm la possibi-
litat de tornar a vestir l’or el 1986 per a prendre l’alternativa, 
fet que va succeir el 2 de març d’aquell any en la Magdalena 
de Castelló. Julio Robles, en presència d’Espartaco, li va cedir 

I Plata de la millor llei 
Per Ángel Berlanga
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< 22/08/1976 El 
Melenas (O), Montoliu i 
Manolo Sales (Conde de 
la Maza).
< 04/10/1976 Montoliu, 
Manolo Sales i Luciano 
Núñez (O) (Manuel 
García Palacios).
< 09/04/1978 Andrés 
Blanco, Montoliu i 
Luciano Núñez (Apolinar 
Soriano).
< 14/05/1978 Montoliu, 
Franco Cardeño i Luis 
Reina (O) (Beca Belmon-
te i Blanca Belmonte).
< 08/04/1979 Montoliu, 
El Melenas (OO) i Mari-
bel Atienza (O) (Ramos 
Matías i un de Diego 
Romero).
< 21/07/1979 Montoliu, 
El Mangui i Mario Triana 
(OOOO) (Daniel Ruiz i un 
de Juan Lora).

coM A MAtAdor dE 
Bous
< 19/03/1986 Man-
zanares, Luis Francisco 
Esplá i Montoliu (Mon-
talvo i un de María del 
Carmen Camacho).

Font de l’estadística: Sobri-
no, Vicente. Memoria de luces 
(1950-2000). València: Avan-
ce de publicitat, any 2000.

O= Orella

el bou Correcostas, de Manolo González, la mort del qual va 
brindar a son pare. Montoliu complia el somni de la seua vida.

Dirigit pel grup Espinosa-Patón-Casas, va actuar també com a 
matador a València, Sevilla, Nimes, Cabra, Mejanes, Beaucaire 
—on va patir una cornada en una cuixa—, Lisboa i Madrid, 
on l’11 de maig Emilio Muñoz li va confirmar el doctorat en 
ple Sant Isidre.

No obstant això, prompte va tancar aquella etapa i l’any se-
güent va tornar a les files dels banderillers incorporat a la qua-
drilla de Víctor Mendes, el qual més d’una vegada li va oferir 
els pals per a compartir brillants terços de banderilles.
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Litri, de nou El Soro, Rafael de la Viña i Manzanares, amb qui 
va fer el seu últim passeig, van ser els últims matadors a les 
ordres dels quals va actuar. En aquells anys va arribar a ajudar 
tres joneguers de la terra, César Puerta, Ángel de la Rosa i Vic-
toriano González, i també, quan les seues obligacions professio-
nals li ho permetien, col·laborava en les tasques d’ensenyança 
als alumnes de l’Escola de Tauromàquia de València.

Després de la seua mort l’1 de maig de 1992 a Sevilla, es va or-
ganitzar un festival a benefici de la seua família l’immediat dia 
30 a València. Hi van intervindre els matadors amb els quals va 
compartir quadrilla al llarg de la seua carrera com a banderiller: 
Antoñete, Manzanares, Ojeda, Mendes, El Soro, Litri i Rafi 
de la Viña; i el joneguer valencià Jorge Mazcuñán. El cartell 
anunciador del magne esdeveniment va ser pintat, ex professo, 
pel famós Joan Reus. La comissió organitzadora la van formar 
Josep Bresó, diputat de Cultura; José Barceló i Emilio Miran-
da, gerents de la plaça de bous, El Soro i Manzanares. A més, 
aquell dia els seus dos fills van decidir que serien toreros, tore-
ros com son pare. ¡Quina grandesa!

Des del seu adéu, ni València ni el món del bou han oblidat 
Montoliu. Al contrari, l’afecte i l’admiració que li van professar 
en vida tots aquells que el van conéixer no ha fet sinó engran-
dir, encara més, la seua inigualable figura.
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Manuel va ser més que un torero, més que un banderiller de 
fires, va ser un personatge imbricat en la societat com si fóra una 
estrella. En realitat era una estrella. El seu esperit obert, el seu 
perfil artístic, l’alegria que emanava, les seues picardies de torero 
bohemi que tots veien bé, també la seua valenciania universal, la 
seua calidesa, el seu sentit del lideratge, tot ell continua present, 
així que a la força ha de xocar que de sobte t’assabentes que 
fa vint-i-cinc anys que va assolir la glòria definitiva. ¡Vint-i-cinc 
anys!, repeteixen i recalquen. Ningú no va ocupar el seu lloc en 
aquest costat de la vida, ni tan sols els seus fills, que són com 
els meus fills i tenen moltes coses d’ell, ni ningú no va fer que 
se l’oblidara. Ni al carrer ni a la plaça. La seua naturalitat, el 
seu anar cap als bous, la seua potestat, la seua col·locació, que 
sí, que sempre parlem del seu parell, el punt i seguit del parell 
d’Honrubia, però tan important o més va ser la seua col·locació 
en la plaça, el seu estar sense estar com deia Duyos de Blanquet, 
d’ací el seu interés a aconseguir torejar un bou sense donar-li un 
sol capotàs, amb la veu, amb un gest, amb l’aleteig suau del seu 
capot, estant on havia d’estar en el moment just. ¿Ho va aconse-
guir?, em preguntaran. Jo diria que s’hi va acostar, s’hi va acostar 
moltes vegades.

Per tot això, aquella vesprada de fira a la Mestranza es va as-
seure a la dreta d’aquella llista de banderillers valencians que 
segurament sonen llunyans o estranys als aficionats moderns del 
twitter i el facebook, però que van ser llegenda gran en les mi-
llors èpoques del toreig i orgull d’aquesta terra. Des d’aquell dia 
al Blanquet de Joselito, al Morenito de Belmonte, a l’Alfredo 
David de Manolete i Dominguín, a l’Alpargatero d’Ortega, a 
l’Honrubia de… d’ell mateix, tal va ser l’esperit de rebel·lia de 
Paco i el seu sentiment d’artista ingovernable que no va ser de 
ningú, des d’aquell dia a la Mestranza, dic, a tots ells cal afegir el 
Montoliu d’El Soro, d’Ojeda, d’Antoñete, de Víctor Mendes, de 
Litri… i finalment de Manzanares, amb Josemari es van ajuntar 
dues tempestats del toreig ja en temps de pau.

 En la revista Aplausos, núm. 2.056, del dilluns 20 de febrer del 2017

I Més que un torero, 
una estrella

Per José Luis Benlloch

record

I Va ser més que un 
torero, més que un 
banderiller de fires, 
va ser un personatge 
imbricat en la societat 
com si fóra una 
estrella. En realitat 
era una estrella. El 
seu esperit obert, el 
seu perfil artístic, 
l’alegria que emanava, 
les seues picardies 
de torero bohemi que 
tots veien bé, també 
la seua valenciania 
universal, la seua 
calidesa, el seu sentit 
del lideratge...
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< Vestit que va utilitzar Montoliu el dia 
de la seua alternativa a Castelló, el 2 de 
març de 1986.

< Vestit de l’últim dia que va torejar a 
València, el 19 de març de 1992.

< Cap del bou Correcostas, de Mano-
lo González, amb el qual va prendre 
l’alternativa.

< Capot de passeig que va utilitzar el 
dia del seu debut com a banderiller. An-
teriorment va pertànyer a Alpargaterito 
i a Paco Honrubia.

< Capot de passeig dedicat per Gila, 
l’humorista.

< Capot de passeig de Montoliu, que va 
pertànyer també a Curro Valencia. 

< Litografia amb retrats de Manolo 
Montoliu, pare i fill, i autoretrat de Joan 
Reus.

< Fotografia de Luna de l’últim parell 
de Montoliu a València, el 19 de març 
de 1992.

< Montoliu, exhibint els màxims tro-
feus en un festival celebrat a Montserrat 
(València).

Vestit que va utilitzar Montoliu el 
dia de la seua alternativa a Caste-
lló, el 2 de març de 1986.

I Peces de museu
Familiars i amics íntims de Montoliu conserven amb màxim 
afecte pertinences i objectes personals del torero. Els custo-
dien com si de relíquies es tractés. No en va, són els últims 
records de la vida d’un dels més grans representants del to-
reig valencià. Moltes d’aquestes peces tan especials ha volgut 
reunir-les ara, en un any tan significatiu, la Diputació de Va-

lència, presentant-les en la mostra «Montoliu en el 
record» instal·lada a la plaça de bous durant la 

present Fira de Juliol.
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<  Disseny de Moratalla Barba 
en record de Montoliu.

< Cartell de les Falles del 
1986, l’única vegada en què 
Montoliu va estar anunciat 
com a matador a València.

< Fotografia de Montoliu de 
l’únic dia en què va torejar com a 
matador de bous a València, el 19 de 
març de 1986.

< Fotografia de Montoliu, posant ban-
derilles el 19 de març de 1986 a Va-
lència.

< Cartell de l’última Fira de Falles que 
va torejar Montoliu. Va ser a les ordres de 
Manzanares el 19 de març.

< Pintura original de Joan Reus realitza-
da, ex professo, per al festival homenatge a 
Montoliu a València.

< Cartell del debut com a joneguer a Va-
lència de Montoliu anunciat com Manolo 
Bonichón.

< Programa de la Magdalena en la qual 
Montoliu va prendre l’alternativa.

< Entrada de l’últim dia que Montoliu 
va torejar a València. Va ser el 19 març de 
1992, a les ordres de Manzanares.

< Entrada de la correguda de l’1 de maig 
de 1992 en la qual Montoliu va ser ferit 
de mort.

< Programa de mà i entrada del festival 
homenatge a Montoliu celebrat a València 
el 30 de maig de 1992.

Cap del bou Correcostas, de Ma-
nolo González, amb el qual va 
prendre l’alternativa.

Cartell del debut com a joneguer 
a València de Montoliu anunciat 
com Manolo Bonichón.
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Programa de la Magdalena en la qual Montoliu va prendre l’alternativa.

Montoliu, exhibint els màxims trofeus en un 
festival celebrat a Montserrat (València).

Cartell de les Falles del 1986, 
l’única vegada en què Mon-
toliu va estar anunciat com a 
matador a València.
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Capot de passeig que va utilitzar el dia del seu debut com a bande-
riller. Anteriorment va pertànyer a Alpargaterito i a Paco Honrubia.

Capot de passeig dedicat per Gila.

Capot de passeig de Montoliu, que va pertànyer també a Curro Valencia. 
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Vestit de l’últim dia que va 
torejar a València, el 19 de 
març de 1992.

Fotografia de Luna de l’últim parell de Montoliu 
a València, el 19 de març de 1992.

Cartell de l’última Fira de Falles que va tore-
jar Montoliu. Va ser a les ordres de Manza-
nares el 19 de març.
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Entrada del festival celebrat a la seua memòria a València.

Entrada de la correguda de l’1 de maig de 1992 en la qual Montoliu va ser 
ferit de mort

Programa de mà de la trà-
gica Fira d’Abril de Sevilla 
del 1992.

Pintura original de Joan Reus rea-
litzada, ex professo, per al festival 
homenatge a Montoliu a València.

Programa de mà del festi-
val homenatge a Montoliu 
celebrat a València el 30 de 
maig de 1992.
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record Mariano Tomás: «En allò seu va ser tot el toreig. Aquest és l’únic 
camí per a destacar en qualsevol dimensió de la tauromàquia. I 
ell el va recórrer amb autenticitat reconeguda, entre el moment 
de citar el bou amb la bellesa de deixar-se veure i la rematada 
impressionant de l’eixida lenta en la trobada amb ell».

José Luis Benlloch: «Ha sigut Montoliu un banderiller superb i 
completíssim, sense cap dubte un compendi dels molts mestres 
que va donar la seua terra. Va buscar i va assolir moltes vespra-
des la brillantor i la distinció banderillera d’Honrubia, el seu 
mestre i amic, la temprança capotejadora de l’Alpargaterito i 
l’eficàcia i poder de David. En conjunt, possiblement el millor 
de tots ells i a tots els va superar en la seua forma gloriosa de 
morir».

El Viti: «Manolo tenia una virtut que esdevenia defecte: donava 
tots els avantatges als bous. S’entregava massa. Aquesta era la 
seua personalitat. El seu pas per la professió de torero ha servit 
per a enfortir-la i dignificar-la».

El Vito: «Feia tot el que sempre han fet els que han sigut fi-
gures del toreig amb els pals i amb el capot. Amb els pals se 
n’anava cap al bou, caminant, deixant-se veure, donant-li el pit, 
clavant i eixint de la sort recolzat en els pals i una altra vegada 
caminant. No puc dir més».

Antonio Chaves Flores: «Era un banderiller de cap a peus, un 
professional completíssim. La seua principal virtut, per a mi, 
era el seu sentit de la col·locació en la plaça. Sempre estava en 
el lloc just on era necessari estar».

Pedro Toledano: «No va ser difícil fer més intensa l’amistat 
amb ell. Manuel era cordial i no veia mai el costat lleig de les 
coses. Sempre somreia, entre sorneguer i guilopo. U se sentia a 
gust al seu costat».

Manzanares: «Feia molt de temps que en l’equip que forme 
amb la meua gent no tenia un líder, i Manuel ho era. Animava 
de tal forma, irradiava tal seguretat, que t’ajudava molt a supe-
rar els moments complicats que es presenten cada vesprada».

I Un mar de records 
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Andrés Amorós: «A Sevilla va portar a la pràctica el que tantes 
vegades havia fet: prescindir de bots i espectacularitats gim-
nàstiques. Ser fidel, una vegada més, a una admirable escola 
valenciana: entrar caminant i eixir caminant. El més difícil del 
toreig: fer-ho tot amb tremp, molt lentament».

Ortega Cano: «Teníem els mateixos gustos sobre toreros i 
quadrilles, també gaudíem del flamenc i, per què no dir-ho, 
d’alguna que altra festa. Ell era un artista i els artistes hem de 
tindre aquestes coses… El recorde divertit, amé, cordial i molt 
bohemi. Era torero a la plaça i era torero al carrer».

El Soro: «Per a mi va ser sempre un espill. Li tenia una ad-
miració enorme. Reunia tot per a ser el que va ser: un gran-
diós torero. Va ser de plata, però va brillar com l’or per la seua 
col·locació il·lustre i capotàs segur; també per com resolia da-
vant dels bous complicats i, per descomptat, per com clavava 
els pals».

Juan Martín Recio: «Entre els dos crec que aconseguírem do-
nar categoria a l’escalafó de plata, sobretot aquell any 85 a 
les ordres de Chenel. La nostra compenetració va ser total. A 
banda del meu company, era el meu amic de l’ànima. Vaig estar 
sempre molt unit a ell. Era com de la meua família».

Antonio Montoliu: «Mon pare era la generositat feta persona, 
va deixar en tots un sentiment de gratitud important que ens 
l’han fet saber els que el van conéixer. Era valent en la vida, 
afectuós, lleial, familiar i senzill. Ens feia sentir grans, el seu 
afecte ens envoltava diàriament. Tots els que el vam conéixer 
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seguim, vint-i-cinc anys després, trobant-lo a faltar com el pri-
mer dia».

Niño de la Capea: «Parlar de Manolo és parlar d’un grandiós 
torero. D’un home amb moltíssima personalitat, molt pur, que 
feia la sort amb un tremp extraordinari, amb aquella cadència 
tan clàssica dels grans banderillers que sempre ha donat Va-
lència. Això, el seu tremp, era el que més em cridava l’atenció 
d’ell. Però Manolo no sols va ser un gran banderiller, manejava 
també el capot com pocs. Això el convertia en un torero com-
pletíssim».

Miguel Báez, Litri: «Era un torero espectacular, un home amb 
una sensibilitat amb el capot i una forma de veure els bous 
impressionant. Amb Manolo al costat, dos capotassos seus bas-
taven per a saber com era la condició del bou. Jo tenia una 
compenetració plena amb ell: ell m’entenia i jo l’entenia. Amb 
una mirada ens bastava. Aquesta qualitat és fonamental en els 
membres de la teua quadrilla».

Víctor Mendes: «Va ser un dels millors banderillers del segle xx 
que jo haja vist; una referència per a les generacions de toreros 
que l’han succeït; un professional i un home com pocs, del qual 
puc dir orgullós que vaig tindre la sort de portar-lo en la meua 
quadrilla. Compartírem viatges, pors i triomfs, i fins i tot vaig 
tindre l’ocasió de cedir-li algun parell i compartir terç amb ell, 
gaudint fent el que més ens agradava: estar en la cara del bou, 
sempre amb veritat».
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Com a pare no puc més que dir que és un dolor i una pena molt 
gran haver perdut el meu fill. Déu sabrà per què se l’ha empor-
tat; i li demane tranquil·litat i serenitat per a fer-me càrrec de 
la tragèdia que ha caigut sobre nosaltres i poder ajudar la meua 
família. Però, com a professional, sé que morir en la Real Maes-
tranza de Sevilla i amb aquella dignitat és un honor.

Jo no volia que el meu fill Manolo fóra torero, però ell em veia 
vestir… i no vaig poder amb ell.

Encara que afectuosament li retreia que com a banderiller 
exposava massa, sempre em responia que era la seua manera 
de fer les coses, que no sabia fer-ho d’una altra manera, i que 
gaudia temperant amb les banderilles i eixint de la sort amb 
toreria.

La gent no comprén la grandesa d’aquesta professió, el bou és 
el que dóna glòria al torero, i no passa res fins que passa. Abans 
contava jo aquestes coses… amb tot el que he vist; i ara m’ha 
tocat a mi. Això és el bou.

Vull agrair a tots aquest desbordament que han tingut amb 
nosaltres; no trobe paraules, perquè no n’hi ha, per a poder 
justificar tantes mostres d’afecte.

Només sé que el meu fill Manolo ja està prop de la Mare de 
Déu dels Desemparats, a qui tanta devoció tenia.

En Manolo Montoliu. 
València: Diputació Provincial, maig del 1992

I Moltes gràcies a tots…
això és el bou

Per Manolo Montoliu, pare
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En aquests dies, Sevilla celebra la seua Fira d’Abril, la seua 
meravellosa fira en la qual tots els toreros somiem estar. Fer el 
passeig en la Maestranza és, possiblement, el més bonic dels 
passejos que un torero pot fer en la seua vida. Enguany es com-
pleixen 25 anys, 1 de maig de 1992, de l’últim passeig de mon 
pare a Sevilla. La seua adorada Sevilla. Amor d’anada i tornada, 
amor correspost. Un quart de segle després, cada vegada que 
torege allí, encara percep l’afecte i l’admiració de Sevilla cap 
a ell. Com diu la cançó, hi ha amors que no s’obliden... Aques-
ta fira, si Déu vol, hi estaré amb el mestre Antonio Ferrera, 
llavors un xiquet a qui mon pare va conéixer, va ajudar i va 
tractar amb grandíssim afecte en el seu últim hivern amb el 
mestre Manzanares.

Perquè mon pare era així, un home bo i molt pròxim. Aquesta 
és una coincidència total que he detectat allà per on he anat i 
en tots els que el van tractar. Parlar de mon pare no m’és fà-
cil, se me n’anà massa prompte, els records que en tinc ja em 
queden llunyans en el temps però no l’oblide: la seua imponent 
presència, el seu somriure, el seu afecte cap a tot el món, la seua 
tendresa, la seua bellesa, li feien, sense pretendre-ho, marcar la 
diferència en tot el que feia. Tot això m’acompanyarà sempre 
en el meu record.

Com a torero va ser l’anella més important d’una cadena, d’una 
dinastia de toreros que va formar el meu iaio, en Manuel Mon-
toliu, gran picador de la seua època, i el més senyor dels homes 
que mai vaig conéixer. Va continuar amb mon pare, el torero 
de plata més important que hi ha hagut, ningú va omplir ni 
omplirà mai l’escenari com ell. Aquest és el meu sentiment de 
fill i de torero. Va ser un meravellós i irrepetible torero. El re-
sultat d’ajuntar en un de sol els millors que va donar València. 
El seguim en el temps els seus fills, qui els escriu i el meu 
germà, Antonio Montoliu, magnífic picador, home de gran 
talent i preparació acadèmica. Hui convertit en doctor en Ve-
terinària. Pare de quatre xiquets meravellosos que qui sap si 
algun d’ells continuarà amb la dinastia. Jo intentaré que no, ser 
torero i cognomenar-se Montoliu no és fàcil, tindrien el llistó 
molt alt. De moment que continuen anant al futbol amb el seu 
abu Benlloch, això sí, els seus colors és una cosa que el mestre 

I Agraïment i orgull

I Manolo Montoliu, 
en el seu pas 
per aquesta vida, 
només va fer que 
engrandir-nos a 
tots els companys i 
donar-nos la major 
de les categories, 
fins i tot en el seu 
últim passeig

Per José Manuel Montoliurecord
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I Enguany s’estan 
realitzant nombrosos 
actes en record de 
mon pare, jo, com 
a primogènit seu, 
només tinc paraules 
d’agraïment per 
a tot el món

i jo haurem de continuar negociant... No m’agradaria deixar 
d’anomenar els meus tios Pedro i Manolín Montoliu, bons pro-
fessionals i homes de bé.

Enguany s’estan realitzant nombrosos actes en record de mon 
pare, jo, com a primogènit seu, només tinc paraules d’agraïment 
per a tot el món. A l’Aula de Las Provincias, en especial al 
mestre Ortega Cano per la seua presència, en aquests moments 
en què el seu gran i generós cor li està donant algun esglai, ¡grà-
cies mestre! A la Diputació de València i a l’empresa de la plaça 
de bous per dedicar la passada Fira de Falles a la seua memòria 
i per extensió a la de tots els toreros de plata. Manolo Montoliu, 
en el seu pas per aquesta vida, només va fer que engrandir-nos 
a tots els companys i donar-nos la major de les categories, fins i 
tot en el seu últim passeig.

En la revista Aplausos, núm. 2.066, de l’1 de maig del 2017

record
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Montoliu
anolo

en el record


