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À Bernadette, nossos filhos Bia, Mauricio,
Cris, Dri; e netos João, Vitor e Lucas,
agradecendo pela paciência e compreensão.
À nora Elaine, pelo constante incentivo.
Aos meus genros e a todos os demais parentes
que constituem nossa inestimável família.

À amizade – o grande patrimônio que
formei ao longo da minha vida.
Aos amigos e amigas de São Paulo, de Itajaí e
Florianópolis, da Receita Federal, de Osasco
(A.A. Floresta), Barretos, de Bofete e Botucatu,
a todos que me acompanharam neste projeto.
Recebam o meu saudoso abraço, onde quer que estejam!
José Barros

Ao Leitor

Este livro é uma história; um romance entre um belo e jovem casal vivenciado na Espanha dos anos 90, trabalho que não é
— e nem pretende ser — mais um compêndio ou documentário
especializado sobre touradas, ou mais propriamente — corridas
de touros — conforme são designadas nesse País os eventos representativos das lutas entre homens e touros, de secular tradição.
Por outro lado, sendo o nosso herói um matador de touros,
cuja carreira se desenvolve junto com a trama, esta, certamente,
envolve vários eventos típicos da chamada fiesta. Assim, algumas
descrições de lances, ações e técnicas estão incluídas, no limite
em que achamos necessário à devida compreensão e imaginação.
Especificamente quanto às corridas de touros – tão odiadas
por uns e tão admiradas por outros – sem preocupação com tabus
ou preconceitos, ao final do livro, elaboramos um apêndice onde
são analisados vários aspectos desta controvérsia, constituindo-se
num debate imaginário, com protagonistas imaginários.
Caberá a você, meu caro leitor, folheando as páginas do debate, decidir-se por sua leitura antes do romance, enquanto este
se desenrola, ao final do mesmo, ou simplesmente ignorá-lo. Se
quiser, ainda, entre no debate...
Boa sorte!
O autor
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