
Com en altres poblacions del país, a

Olot la realització d’espectacles

amb braus té uns quants segles

d’història. Les notícies relacionades

amb esdeveniments festius excep-

cionals proporcionen informacions

sobre la manera de divertir-se els

olotins en el passat, i una de les pri-

meres referències està relacionada,

precisament, amb la capella –ara

santuari– de la Mare de Déu del

Tura, patrona de la ciutat, concreta-

ment amb l’estrena del nou retaule

que s’havia col·locat a l’altar major.

Una llegenda tardana explica

que la marededéu va ser trobada

per un bou del mas Caritat i per

això la imatge va ser venerada, ja

en el segle XV, amb l’advocació del

Tura, per recordar que havia estat

trobada per un «tura», nom que es

donava antigament als toros o

braus joves a la contrada. La imat-

ge romànica venerada al santuari fa

segles, doncs, té per símbol o dis-

tintiu la figura d’un bou ajagut,

posat sota els peus de Maria.

L’estrena del retaule abans es-

mentat es produí pel setembre de

1636 i va fer-se coincidir amb el

dia de la Nativitat de Maria, en

què s’escau la festa de les marede-

deus trobades, i, per tant, la de la

Mare de Déu del Tura. L’esdeveni-

ment va motivar que es fessin unes

festes extraordinàries, amb una

densa programació d’actes religio-

sos i populars. Un dels espectacles

públics va ser el correbou que tin-

gué lloc a la plaça Major de la vila

l’endemà de la festivitat mariana, a

la tarda. El document que narra

aquelles festes diu que, al matí, a la

sortida de l’ofici que va dir-se a

la capella del Tura, «va arribar un

Brau molt valent per correrlo á

costas del Capitá y en haver dinat

tancaren tots los cantons, y corre-

gueren lo dit Brau sens corda en la

Plassa ahont era las dos companyas

de musichs que sonaven, los dos

Atambors de la Companya y lo

Pifre y una trompeta que sonave

un Nepolitá que era una cosa

nunca vista y tots los soldats ab

llurs penatxos vestits á las mil ma-

ravellas corrian lo Brau y lo varen

matar en la Plassa los soldats y

apres se ajuntaren tots los soldats

y ab llurs atambors á modo de file-

ra passaren per la Carniceria y alli

va repartir lo dit brau entre tots lo

soldats que era cosa graciosa de

veurer». Com passava en altres po-

blacions, per fer córrer bous era

necessari habilitar un espai públic,

que a Olot era la plaça Major; els

nou carrers que donen a la qual

degueren possiblement tancar-se,

en aquella ocasió, amb carretes,

feixines, mobles inservibles i fustes

velles, tot situant-se els espectadors

als terrats i en les obertures de les

cases que donen a la plaça.

A mitjan segle XVIII van fer-se

de nou festes extraordinàries,

aquesta vegada per la benedicció

del nou temple dedicat a la Mare

de Déu del Tura, és a dir, l’amplia-

ció de la capella. Els actes festius

tingueren lloc els dies 9 i 10 de
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desembre de 1748, en una època

de l’any poc propícia, a Olot, per

als espectacles a l’aire lliure. Això

no obstant, en el segon dels es-

mentats dies, pels volts de les tres

de la tarda, començà «la corrida de

toros en la plassa major que may se

havia vist tant coronada de Gent,

ni may se havia fet corrida que

causás major diversió y alegria. Los

toros eran bravos, pero la destressa

dels torajadors burlant sempre sa

fieresa doná sols que admirar á la

Plassa, y á la Música repetidas oca-

sions de celebrar ab trompas y

obuessos las moltas sorts que exe-

cutaren».

Durant el segle XVIII hi hagué

altres esdeveniments que van ésser

festejats pels olotins i van incloure

curses de braus, com succeí el

1750 amb motiu de la col·locació

de la primera pedra de l’ampliació

de l’església parroquial de Sant

Esteve; les festes d’estrena del tem-

ple ampliat, pel setembre de 1763;

l’estrena d’una nova capella dalt el

volcà Montsacopa, el 1778, i les

festes per la pau pactada amb Fran-

ça, per l’abril de 1796, amb una

«lucida corrida de toros en la Plaza»

que va durar fins fer-se fosc i una

segona cursa que «salió todavia me-

jor que la del primer dia». L’afecció

dels olotins, o de part de la pobla-

ció, era evident i això va fer que

continuessin programant-se regu-

larment espectacles taurins durant

el segle XIX. N’hi hagué per les

festes extraordinàries de 1819, de-

dicades al capità general F.J. Cas-

taños, i també per l’octubre de

1823, per festejar la llibertat de Fer-

ran VII i demostrar la lleialtat «al

Altar, y al trono».Entre la sèrie d’ac-

tes festius previstos en aquella oca-

sió, s’hi va incloure una «corrida en

la Plaza ferial» que va durar de dues

del migdia a cinc de la tarda. Un

manuscrit d’aquella època, del Dr.

Domènec Torà, diu que, a Olot,

«Apenas hay buey que no corra las calles

y plazas acompañado de imnenso gen-

tío, antes de marchar al degüello y mata-

dero», i era tan gran la dèria, que la

gent assistia «con gritos, alaridos y silbi-

dos a ver ó hacer suertes al toro».

Uns quants anys després, pel

juliol de 1843, per festejar el pro-

nunciament militar de Torrejón

de Ardoz, s’organitzaren igualment

festes públiques extraordiàries i un

dels actes fou un espectacle amb

«toros en la plaza con intermedios de

bayle». Per l’octubre de 1846, amb

motiu del casament d’Isabel II, van

tornar-se a fer festeigs públics i es

construí una plaça de braus al camp

del Firal, «cuya diversión atrajo un

numerosisimo concurso», tornant-se a

repetir «la corrida de toros» en el

darrer dels tres dies de durada de la

festa. Al Camp de Mart (actual

plaça Clarà) s’hi havia construït, en

aquells anys, «Un pequeño circo de

madera, para las diversiones tauromà-

quicas», notícia que revela que l’a-

fecció no decreixia.

A mitjan segle es plantejà la con-

veniència de recuperar «Las me-

morables fiestas que antiguamente» es

feien a la població en honor de la

Mare de Déu del Tura i es confec-

cionà un programa, del 7 al 9 de

setembre de 1850, on no van fal-

tar, entre d’altres actes, les sortides

dels gegants, focs d’artifici, jocs de

cucanya, balls públics, actes reli-

giosos i «corrida de toros en el campo

ferial», de quatre hores de durada.

De tot el relatiu a les diversions

públiques, se n’ocupava, en aquells

moments, la vintiquatrena del san-

tuari del Tura, els membres de la

qual tenien lloc reservat a l’església

i també «en el torin, caso de corrida».

L’any 1859, la vintiquatrena tornà

a programar les Festes de la Mare

de Déu del Tura, tot comptant

amb el permís i la protecció de la

corporació municipal, la qual

acabaria per ésser l’organitzadora

de la festa major de la població.

Aquell any, una «cuadrilla de toreros»

va recórrer, amb acompanyament

musical, diversos carrers i arribà a

la plaça de braus, on tingué lloc

«una corrida de vichos Navarros, en la

que dicha cuadrilla divertirá al público

con sus pantomimas y demas juegos

del arte tauromáquico, y finalizará la

función dando muerte á uno de aque-

llos». L’endemà va fer-se un altre es-

pectacle de característiques similars.

La novetat fou l’existència de

la plaça de braus, inaugurada pel

juliol d’aquell mateix any i aixeca-

da gràcies a l’impuls d’uns quants

afeccionats, els quals, l’any ante-

rior, havien unit esforços i diners

per tirar endavant una construcció

que tingués utilitat pública, on es

podrien fer mercats de bestiar, i

dur-hi també a terme «ciertas diver-

siones públicas». La finalitat era ob-

tenir, amb l’explotació de la plaça

de braus, diners per fer més lluïda

la festa major i contribuir a les

necessitats i millores de la pobla-

ció. El propietari Francesc Vayreda

cedí els terrenys situats al puig del

Roser,on quedaven restes de la der-

ruïda capella del Roser, amb la
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condició que es deixés espai per

poder-hi edificar una nova capella

i s’hi pogués continuar fent la tra-

dicional benedicció del Diumenge

de Rams i les processons de pregà-

ria, com era costum antic. A més,

s’exigí que mai cap espectacle po-

gués pertorbar l’anual processó del

Roser, condició que va establir el

costum de no fer-se mai cursa de

braus el dia de la Nativitat de Ma-

ria pel fet que a la tarda sortia la

processó de la Mare de Déu del

Tura.

La disponibilitat d’una plaça

de braus estable va acabar de con-

solidar l’interès dels olotins pels es-

pectacles taurins, sense que se su-

primissin els correbous que es feien

regularment. No hi havia cap barri

ni cap carrer que, amb motiu de la

seva festa, no organitzés un cor-

rebou, costum que es mantenia en-

cara al final del segle en alguns

barris. Llavors, però, ja es criticava

el tracte que rebien els animals i es

lamentaven els danys que, cada dos

per tres, causaven els bous quan

quedaven solts i sense control, ha-

bitualment per haver-se trencat la

corda o haver-se escapat aquesta de

les mans dels encarregats de sub-

jectar-los. La feina d’aquestes per-

sones no era pas fàcil, ja que re-

queria força física i, sobretot, saber

trampejar l’anada i vinguda dels

animals, els quals duien lligada al

cap la corda que servia per contro-

lar-los, tant si s’esveraven més del

compte com si es paraven. Les cor-

redisses dels qui es posaven al da-

vant, o s’hi trobaven de cop i volta

si l’animal girava, causava diversió a

uns i pànic a altres.

Al final de juliol de 1881, el

setmanari El Olotense publicà una

nota queixant-se dels correbous i

preguntava també qui era el res-

ponsable d’aquest tipus d’especta-

cle, ja que «despues de haver corrido el

buey en el Paseo ferial, dominando los

que le venían sujetando y echando a

correr por la calle de Sant Rafael atro-

pelló á muchas personas enemigas de la

diversión, cuyo susto podría causarles

desgraciadas consecuencias».L’historia-

dor Joaquim Danés explica, en el

seu treball «La plaça de braus

d’Olot», que en la seva infantesa «i

als últims del segle passat [el XIX],

encara arribàrem a presenciar pot-

ser la darrera cursa: el bou sortia de

can Descals, on el menescal tenia

una botiga de ferradors, i enfilant

tot dret cap a la plaça del Camp-

denmàs, davant de la cridòria i la

gentada, i les empentes i reculons,

trenà corrent cap a l’esquerra, car-

rer del Tura avall; ens sembla recor-

dar que tot i l’esverament a mig

carrer es quedà parat, arrossegant la

llarg corda al front lligada».

Situacions com aquesta se suc-

ceïen i per això, després de moltes

queixes, els correbous acabaren per

ser suprimits i desaparegueren dels

programes de les festes veïnals al

final del segle XIX. Entre els detrac-

tors hi havia el pintor i prosista

Josep Berga i Boix, enemic acèrrim

de les curses de braus, el qual criticà

amb duresa els «flamencs», és a dir,

els qui, apartant-se dels costums i

dels valors que defensaven la gent

del país, els agradaven les sarsueles,

les curses de toros, parlaven castellà

i anaven abandonant el tipus de

vestimenta pròpia dels catalans. En

un article publicat el 1890, titulat

«Bones costums que es perden i

males coses que s’arrelen», Berga

comentava, amb l’habitual toc d’i-

ronia, que aquell any corrien males

notícies «que omplen lo cor de

pena. Se diu que no es farà corrida

per les Festes del Tura!»

Un dels barris on el correbou

tingué més acceptació va ser el de

Sant Ferriol, on els veïns, quan l’a-

nimal es feia córrer, solien penjar

ninots, amb cordes esteses d’un

costat a l’altre del carrer i sostingu-

des des de dos balcons. Feien bai-

xar el ninot fins a tocar a terra i

l’estiraven, tot fent-lo aixecar en-

laire, quan el bou es disposava a en-

vestir-lo, la qual cosa creava situa-

cions qualificades de pintoresques

i, àdhuc, divertides. Quan desapa-

regueren els correbous de la via

pública, només es van mantenir els

espectacles taurins que es feien a la

plaça de braus, que habitualment

eren dos per any.

Fins al començament de la

darrera dècada del segle XIX, a la

plaça de braus olotina només se

solia matar un brau, ja que els altres

només es corrien. Raons d’econo-

mia, en bestiar i homes, obligaven a

fer-ho així, però, com s’ha dit

abans, en aquesta dècada s’acabaren

els correbous tradicionals, tant els

de fora com els que es feien dins la

plaça de braus, i això va fer que per
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a les corregudes de toros es con-

tractessin, durant tot el segle XX,

torejadors de més o menys prestigi

que s’ocuparen totalment de la

tauromàquia i mantingueren viva

l’afecció. No cal dir que sempre ha

tingut la seva importància l’elecció

de la procedència del bestiar, que

va arribar a Olot des de tot arreu,

algunes vegades de ramaderies ben

acreditades i en altres de poc cone-

gudes, però sempre amb l’objectiu

que tinguessin la bravor suficient

per garantir l’èxit entre els afeccio-

nats a l’espectacle.

Durant l’alcaldia de Pere Bret-

cha, a mitjan segle, es van fer im-

portants obres de condicionament

de la plaça de braus i s’hi afegiren,

a la part superior, un seguit de vol-

tes de caràcter purament ornamen-

tal. D’aquells anys en destaquen les

actuacions dels torejadors locals

Juan Morente, Joaquim Soy «El

Nardo» i, més endavant, Juan Ro-

bles. N’hi hagué d’altres que s’a-

treviren també a baixar a l’arena de

la plaça de braus, però dels toreja-

dors esmentats el més popular i

recordat ha estat Joaquim Soy, al

qual li va ser dedicat el pasdoble

«El Nardo», amb música de Fran-

cesc Casanova Estorch i lletra (en

castellà) de Joan Casulà Vilanova,

peça que continua essent, encara

ara, una de les cançons d’Olot que

mai solen faltar en qualsevol festa i

ball de tipus local i popular.

Com ja s’ha dit, el barri de

Sant Ferriol va ser un dels que va

mantenir fins a la darreria del segle

XX el correbou en la seva festa, a

mitjan setembre. Per recordar-ho,

per Sant Ferriol de l’any 1981 es va

estrenar la figura d’un bou, la qual,

en les seves sortides, empaitava la

gent. D’aquesta manera se simulava

l’espectacle que es produïa quan

pels carrers del barri es feien corre-

bous autèntics. Aquesta figura, feta

amb materials poc consistents,

tenia el cap mòbil, és a dir, que

s’estirava i arronsava per mitjà d’un

sistema manual que es controlava

des de l’interior, talment com passa

amb les figures de la mulassa. Va

sortir durant uns anys, d’acord amb

els períodes de continuïtat i d’in-

terrupció de la festa del barri, fins

que es decidí la seva substitució el

2002. La figura del bou no és pas

l’única que té el barri de Sant Fer-

riol, ja que des de temps molt re-

culat disposava d’una àliga. La vila

d’Olot posseïa, fins a mitjan segle

XIX, una àliga que formava part de

la comparsa folklòrica de la pobla-

ció, però deixà de sortir i, al cap

d’uns anys, la figura ja sortia per la

festa de Sant Ferriol, barri que

actualment en posseeix dues: l’àliga

vella, d’una creació molt arcaica i,

per tant, indicadora de la seva anti-

guitat, i l’àliga nova, estrenada el

1949 i substituïda per una rèplica

de menys pes pel setembre de

2002. Aquest any també es va es-

trenar un nou bou, molt més gros

que l’anterior i amb el cap cofat

amb una barretina, que en les seves

sortides empaita aquells que mo-

mentàniament s’hagin despistat i, a

més, els ruixa amb aigua, provocant

l’entreteniment i la diversió del

públic.

A aquesta evocació del passat

s’hi afegí el nou espectacle taurí del

correbou, inclòs en les Festes del

Tura. El 1984, amb motiu del 125è

aniversari de la seva construcció i

estrena, la plaça de braus va ser

condicionada, efectuant-s’hi aque-

lles obres de consolidació i de mi-

llora que feia anys necessitava. Hi

hagué una correguda de braus

commemorativa de l’aniversari i es

recuperà també la tradició del cor-

rebou a primera hora del matí del

8 de setembre. Els bous es van dei-

xar anar al carrer Lope de Vega,

fent un curt recorregut des d’allà

fins a la plaça de braus, on es deixà

anar després un jònec embolat per-

què el públic, que va omplir el

recinte, es divertís durant més d’u-

na hora i mitja amb els jocs i l’a-

treviment dels qui saltaven a l’are-

na i es posaven davant l’animal. A

partir d’aquell any, el correbou ha

estat inclòs al programa de la festa

major de la ciutat, però amb mo-

dificacions que han anat canviant

l’espectacle. Per allargar quelcom

més el recorregut i evitar l’aglome-

ració dels qui es posaven a córrer

davant els bous, durant uns anys

aquestes es deixaven anar al carrer

Miguel de Cervantes, però es va

creure convenient, més endavant,

de suprimir aquesta part i fer

només la que es duia a terme a

l’interior de la plaça de braus, ja

que molts joves, alguns dels quals

s’havien passat la nit en blanc per

tal d’«empalmar» els diferents actes

festius de la nit amb el correbou

matinal, optaven per posar-se

davant els animals, i no pas sempre

en les condicions adequades per al

risc que suposava, a fi i efecte d’e-

vitar pagar l’entrada a la plaça. La

responsabilitat dels organitzadors i

de les autoritats va aconsellar su-

primir, doncs, allò que tenia el

correbou de més autèntic respecte

a com es feia en el segle anterior, i

l’espectacle va quedar limitat a l’in-

terior de la plaça.

La gent, això no obstant, va

omplir any rere any el recinte quan

el correbou es feia al matí, però no

ha acceptat que, en contra de l’opi-

nió dels qui havien estat organitza-

dors habituals, per decisió munici-

pal, s’hagi obligat en els darrers anys

a fer-ho a la tarda i, en conse-

qüència, la concurrència ha afluixat

considerablement. La polèmica, en-

tre partidaris i contraris, ha estat i és

ben viva, però el correbou continua

formant part de la programació de

la festa major de la ciutat.

Fins a temps recents es va

mantenir, en alguns barris olotins,

el costum de «fer el bou», recapte

setmanal que es feia entre els veïns

obrers que voluntàriament volien

col·laborar a pagar part de la festa

anual. Els pabordes s’encarregaven

d’anar a recollir-los l’import que

s’havien fixat i que permetia als qui

«feien el bou» que al cap d’un any

poguessin disposar dels cabals estal-

viats a poc a poc, alhora que els

organitzadors de la festa obtenien

els interessos dels diners que ha-

vien anat acumulant setmana rere

setmana.Amb el bou es pagava part

de la festa, com lluminàries, músics

i correbous, acte, aquest últim, que

va donar nom al costum, mantin-

gut fins i tot després de la desapa-

rició dels correbous i destinat a fer

possible unes festes que ja poca

cosa tenien a veure amb les que

s’organitzaven, d’una manera molt

més senzilla, en el segle XIX.
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