
L’afició als bous de carrer, contrà-
riament al que podria pensar-se, no
solament es manté amb tota la
vitalitat, sinó que en els últims anys
s’ha incrementat notablement per
tota la geografia valenciana.La festa
dels bous de carrer ha experimen-
tat un auge importantíssim en els
darrers vint-i-cinc anys i ha esde-
vingut un negoci que mou xifres
importants; no solament en el sec-
tor ramader –directament impli-
cat–, sinó també en les companyies
d’assegurances, l’assistència sanità-
ria, els tallers de construcció de bar-
reres i cadafals, el transport de ra-
mat i, fins i tot, a l’àmbit de la
comunicació, que ofereix una am-
pla varietat editorial i audiovisual.

LES FORMES 

DE L’ESPECTACLE

Anant a les formes, qualsevol es-
pectacle se sustenta sobre dos fac-
tors fonamentals. Per una banda, la
pròpia activitat que s’exhibeix i,
per l’altra, el subjecte que contem-
pla l’activitat exhibida. En una fes-
ta com el toreig de bous, que du-
rant el franquisme es designava
eufemísticament «exhibición de ga-

nado vacuno», els dos factors juguen
un paper important i estan estre-
tament interrelacionats. El lloc on
se situa l’espectador, el lloc que
ocupa l’espectacle i la distància
que separa tots dos són el tres ele-
ments que han donat lloc a una
classificació tradicional dels espec-
tacles (circense, carnavalesc, escena
italiana i imatges filmades). La dis-
tància i la separació entre l’espec-
tador i l’espectacle solen actuar de
frontera de seguretat entre les dues
bandes; tanmateix, en els especta-

cles taurins de carrer aquesta fron-
tera queda desdibuixada, ja que es
traspassa amb prou freqüència i
l’espectador pot introduir-se –qua-
si sempre voluntàriament– en el
lloc de l’espectacle. Aquesta és la
diferència entre les clàssiques cor-
regudes de bous que es poden ads-
criure al model «circense» i les
modalitats dels bous de carrer que
no s’ajusten a aquesta tipologia.
Tampoc els bous de carrer s’ajus-
ten al model «carnavalesc», ja que
aquest es caracteritza perquè l’es-
cena no està delimitada, sinó que
és oberta i ocupa carrers i places
sense una frontera clara que limite
l’escenari de l’espectacle. Tots sa-
bem que en els bous de carrer, la
frontera hi està clarament definida
per barreres i cadafals, tant per mo-
tius de seguretat com perquè les dis-
posicions legals així ho recomanen.

Contràriament, la modalitat de
bou en corda sí que es podria con-
siderar carnavalesca ja que –com
passa a les Alqueries (la Plana
Baixa)– l’animal lligat campa per
qualsevol carrer i, fins i tot, pels
horts de tarongers. També les
entrades del ramat (encierros) fins a

la dècada dels vuitanta solien fun-
cionar sense barreres, de manera
que les fugides dels animals braus
eren la cosa més habitual i podien
aparèixer inesperadament en qual-
sevol lloc de la població o del
terme. Les altres modalitats tauri-
nes valencianes no coincideixen
exactament amb cap dels dos mo-
dels d’espectacle citats –ni carna-
valesc, ni circense–, però amb els
dos té elements comuns. Del mo-
del carnavalesc participa de l’inter-
canvi de papers entre espectadors i
celebrants, qualsevol pot ocupar els
dos llocs. La mirada sempre és par-
cial, pot llegir un trajecte i decidir
una determinada perspectiva; des
d’aquest punt de vista podem dir
que és un model excèntric, al-
menys per als espectadors que
també participen com a actors de
l’espectacle. Amb això podem es-
tablir tres tipus de participants-
espectadors:

1. Un públic que participa des de
fora de l’espai reservat al toreig.
És un públic que, com en qual-
sevol altre espectacle, aprova o
desaprova l’actuació mitjançant
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Enllançant el bou 

per tornar-lo al corro.

Massalfassar

(l’Horta), 2002.



aplaudiments o xiulets i que s’e-
xalta quan veu prop el perill
propi o aliè. El lloc propi d’a-
quests espectadors és la part
superior o inferior dels cadafals,
els balcons o darrere de les bar-
reres. Les diferents posicions
marquen en certa manera l’es-
tatus social. El públic infantil,
acompanyat de pares i mares, és
probablement el més fidel i
apassionat de tots, i participa de
forma decisiva en el procés so-
cialitzador d’una festa que busca
perpetuar-se en el temps.

2. Per altra banda, hi ha un públic
que, a més d’espectador, partici-
pa en diferents graus de l’espec-
tacle del toreig. Se situa indis-
tintament en les dues bandes de
la frontera que delimita els dos
espais, és a dir, aquells que des
dels barrots de la barrera citen el
bou, mantenen el cos mig dins i
mig fora o entren i ixen de l’es-
cenari del toreig. Aquells que,
protegits per algun aparell ar-
quitectònic (barana, escales), ac-
tuen d’espectadors des de dins
del circuit, però fugen a ama-
gar-se quan el bou s’apropa.Al-
ternativament, tots ells són es-
pectadors i participants actius
de l’espectacle, encara que siga
des de posicions secundàries.
És un tipus d’espectador-parti-

cipant característic i específic de
les festes dels bous de carrer que
no existeix, per exemple, en la
correguda de bous de plaça.

3. I, finalment, tenim els torejadors
pròpiament dits (aficionats o
semiprofessionals) que parti-
cipen en la representació dins
de l’espai reservat a l’activitat
espectacular. Aquesta activitat
centralitza les mirades de la resta
de públic i dels participants-es-
pectadors i està a càrrec dels ro-
dadors, retalladors, emboladors o ra-
beros com a actors imprescindi-
bles en el toreig de carrer.

LA FESTA 

EN ELS NOSTRES DIES

Pel que fa al paper de les dones, ac-
tualment poden situar-se en qualse-
vol dels tres graus de participació,
però és poc freqüent que actuen de
torejadores.Ara bé, si ens retrotraem
a unes dècades, la presència d’una
dona al centre de l’espectacle era
motiu de xiulets, crits i rialles. El
toreig i l’exhibició de valentia
encara és una activitat reservada als
homes. Ells són els guerrers, els ca-
çadors i els torejadors. Elles són les
espectadores que sofreixen, que
s’emocionen i que admiren. En
aquest sentit podem dir inequívo-

cament que és un espectacle amb
un elevat grau de masclisme.

Un altre aspecte que darrera-
ment està sent molt contestat és la
violència envers els animals. Si bé
és veritat que actualment hi ha
més cura de no maltractar els
bous, aquest és el motiu més clar
d’enfrontament entre els apassio-
nats de les activitats taurines i els
grups antitaurins. Els dos sectors
que entren en polèmica són pràc-
ticament irreconciliables i, sovint,
barregen arguments contradicto-
ris, uns per abolir la festa i altres
per perpetuar-la.

Pel que fa a la legislació, els
bous de carrer no han estat pràcti-
cament regulats fins a dates molt
recents. La legislació actual (De-
cret 148/1998) circumscriu el to-
reig popular entre les activitats que
no porten aparellada la «lídia de la

res» i tenen lloc fora de les places
de bous.Aquest últim aspecte trac-
ta del toreig que es realitza fora de
les construccions arquitectòniques
típiques, cosa que no és totalment
certa perquè en reconegudes pla-
ces com Castelló i València tenen
lloc modalitats pròpies dels bous
de carrer. Pel que fa a la restricció
del concepte lídia, és evident que
exclou els encierros, la solta de bes-
tiar brau, els bous de vila o els bous
embolats, per esmentar-ne alguns.
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Un rodador cita 

al bou. Puçol, 2003.
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EL SIGNIFICAT 

I LA FUNCIÓ SOCIAL 

DE LA FESTA

El significat de les festes taurines
valencianes caldria buscar-lo en
l’ancestral passió pels bous de les
cultures mediterrànies. En aquest
sentit, hi ha una voluntat per
dominar els elements de la natura
i utilitzar-los en profit de la comu-
nitat. El toreig ha esdevingut un
joc, però hi ha també signes evi-
dents de l’intent de l’home per
vèncer la força de la bèstia més te-
muda en aquestes contrades.

Un aspecte que cal remarcar és
la funció de cohesió social de la
festa, ja que es tracta d’un moment
cíclic de trobada de familiars,
amics i veïns al voltant del menjar,
del ball o de qualsevol altra activi-
tat que s’organitza al voltant de les
penyes i els cadafals.

Els bous són també un ele-
ment d’ostentació d’un poble
sobre el pobles veïns. La notorietat
s’aconsegueix exhibint el bou amb
més presència i suposadament més

brau, i torejar-lo amb la màxima
espectacularitat. A Vilafamés (la
Plana Alta) el bou s’exhibeix, fins i
tot, després de mort i la banda de
música interpreta un concert en
presència de la carn oberta en ca-
nal.Actualment, promoguts per les
corporacions municipals, els bous
són també un element més d’a-
tracció turística. Les embolades
nocturnes de qualsevol poble con-
greguen un públic multitudinari
entre aficionats, curiosos i turistes.

Per acabar, el que podem dir
d’aquesta festa és que, malgrat estar
enfront d’importants moviments
antitaurins, l’afició als bous de carrer
no solament es manté, sinó que en
els últims anys s’ha incrementat
notablement per tot arreu.El motiu
d’aquesta vitalitat pot explicar-se
pel reviscolament de les tradicions
com a formes de reafirmació cultu-
ral, pel desig d’experimentar riscos i
sensacions fortes per part d’una
societat que necessita emocionar-se
amb fets imprevisibles, i, sobretot,
pel negoci que s’origina al voltant
d’aquests populars bous de carrer.
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