
La proposta d’incorporació d’un

bou al conjunt del bestiari festiu

de Reus es produeix en un mo-

ment en què el debat permanent

sobre la vigència de les festes amb

bous és d’absoluta actualitat. Efec-

tivament, la construcció d’aquesta

carcassa zoomòrfica –d’estil tradi-

cional encara que sense un refe-

rència històrica concreta a la ciu-

tat– s’escau alhora que, amb la

declaració simbòlica de Barcelona

com a ciutat antitaurina, la polè-

mica sobre la conveniència de

mantenir determinades tradicions

festives amb els bous com a prota-

gonistes s’ha revifat.

Una polèmica que, evident-

ment, no afecta a una bèstia de car-

tropedra –o el corresponent mate-

rial equivalent–, però a la qual

aquesta proposta innovadora apor-

ta interessants elements de reflexió.

Efectivament, la idea de cons-

truir un bou festiu per participar a la

festa major reusenca té aspectes que

la fan prou atractiva. D’una banda,

l’artista responsable de la seva con-

fecció assegura la qualitat de la peça.

Manel Llauradó fou un dels cons-

tructors del gegant Carrasclet i va

realitzar l’àliga reusenca, per esmen-

tar dos exemples en l’àmbit local.

De l’altra, el fet que la proposta

contempli la festa com un conjunt

més ampli que la sortida al carrer

del seguici –en l’acompanyament

de les autoritats o la processó– i es

proposi inserir el bou en una dinà-

mica de cercavila de carrer, força

participativa. Un fet que –a més de

tenir l’avantatge d’estalviar feina a la

folklòrica comissió municipal de

protocol– obre espais de festa per

generar noves tradicions que tan-

mateix pouen d’antiquíssimes pràc-

tiques culturals.

LES FESTES AMB BOUS 
A REUS

Com en altres poblacions catala-

nes, la tradició de bous a la festa

reusenca es vincula principalment

a la festa major de Sant Pere i a les

festes de barris que diferents car-

rers de la vila organitzaven, sobre-

tot a l’estiu, en honor dels seus

patrons particulars. Unes festes en

què no hi podia faltar el fer córrer la

badella.1

Les actes del Consell de la Vila

recullen, amb voluntat de privar-

les, les activitats que configuraven

les festes de barri reusenques a

mitjan segle XVIII. Així, el 24 de

juny de 1756, a l’inici del període

festiu estiuenc, el Consell delibera

sobre la necessitat de prohibir «las

festas que feyan los barris a las ca-

pellas de los respectius portals y

casi tots los demés carrers» per ser

més pròpiament «divertiments

humans que no dedicació y consa-

gració de cultos als sants, puix lo

que merament concestian era en

fer los sacristans y sacristanas,

acompanyats de música, matinadas

per las casas enramant las portas de

espígol o altres odoríficas herbas,

fer córrer per tota vila, amb gran

albarot de xichs y grans, un bou o

vadell, y després, fent-lo matar y

tallar, repartir-lo venent entre los

del barri o carrer, en no poch dany

de las comunas carnisserias […]».

Hem d’agrair el zel descriptiu

dels prohoms de la vila –sens

dubte preocupats pel perjudici

econòmic que els hi ocasiona

aquesta carn que no es comercia-

litza mitjançant la carnisseria
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El nou bou de Reus,

encara sense pintar.



municipal– ja que ens informa del

costum de córrer el bou. Sembla

–i cap altre document conegut

contradiu aquesta suposició– que

la mort de l’animal era estricta-

ment funcional. És a dir, que el
bou s’escorxava, a banda de l’es-
tricte ritual festiu, per tal de ven-
dre la seva carn.

El cert és que a l’època ja s’ha-
via fet alguna corrida –és a dir, cur-
ses de braus a l’espanyola– a la vila.
El 1733, amb motiu de l’extensió
del prec de sant Bernat Calvó, es
van celebrar dues curses de braus a
la ciutat. Per la petició que els pro-
motors fan a l’Ajuntament, conei-
xem el caire de l’activitat. Són
mestres d’ofici, «los quals se oferei-
xen fer venir a sas costas, toros dels
més braus y fieros de España, triats
de les més famosas toradas de Igea
de los Cavalleros, en lo Regne de
Aragó, frontera de Navarra; y tore-
jadors dels de major habilitat.Y fer
també a sas costas tots los tablados
y catafals de la plaça [del Mer-
cadal], solament lo Comú los do-
nés dos dias de corridas, y en estos
aquell lloguer proporcionat y ben
vist que podien treure dels catafals
y sos puestos, donant libres totas las
finestras de la plaça, ab pacte que no
sen poguessen obrir de novas ni
posar-se gent per las teuladas».

A banda d’aquestes corrides,
més aviat excepcionals, i de l’ha-
bitual córrer la badella, folkloristes
com Joan Amades ens parlen del
bou enflocat: «Antigament, a
Reus, al matí, havien deixat anar
un bou que voltava pels carrers i
que la fadrinalla empaitava i atiava
a crits. La correguda del bou havia
donat lloc a molt aldarull i renou i
les autoritats es veieren obligades a
reprimir el costum, puix que arri-
bava a fer enutjòs el trànsit per la
ciutat. La bestiola anava tota enflo-
cada i enfaramallada, i el fet d’a-
rrencar-li alguna de les cintes o
flocs constituïa una valentia i una
proesa. El costum va donar origen
a la comparança “enflocat com lo
bou de Corpus”. Sembla que
aquest costum no havia estat pri-
vatiu de Reus, sinó que s’havia
practicat també per altres pobla-
cions […]».

La documentació de què dis-
posem –encara que recull sobrada-
ment el costum de matar bous i
repartir-ne la seva carn en diades
assenyalades com Carnaval, Cor-
pus i Sant Pere– no precisa, ni de
lluny, la forma com aquests bous
eren sacrificats. De totes formes, la
cerimònia descrita per Amades
–arrelada en el món romà– és creï-
ble i practicada en l’antigor en
nombroses viles.

Sigui com sigui, a la ciutat,
durant el segle XIX i fins ben entrat
el XX, és vigent una pràctica de
correbous que Antoni de Bofarull
descriu i valora, el 1880, afirmant
que «si’l cos de ruchs és un preludi
dels hipòdroms, la badella era una
pretensió tauromàquia, despullada
de tota barbaritat». Per a Bofarull,
la pràctica de deixar solt l’animal
pels carrers no representa grans
perills i tampoc ocasiona grans per-
judicis: «de ficarse la badella, per
exemple, en una botiga de plats y
ollas, pero la trancadissa que’n
resulta no deixarà de fer riurer, y
no plorarà l’amo dels plats trencats,
perquè com l’Ajuntament l’in-
demnitzarà (cosa no difícil de
lograr, sobretot si’s té un parent
regidor), encara ha de benehir la
badella, que, en pochs minuts, li ha
fet despatxar més mercaderia que
no hauria despatxat en dos mesos o
potser en sis».

Per concloure amb una afir-
mació que reflecteix prou bé l’am-
bient convuls del darrer quart del
segle: «Se podrà citar lo cas raro de
algú que fugint se giràs un peu,
però succeheix també un dia de
alarma en una professó, o quant hi
ha corredissas en temps de bar-
ricadas».

Els programes de festes de
barri del segle XIX i comen-
çaments del XX anoten, efectiva-
ment, aquest costum, tot i que
sembla minvar amb el pas del
temps. Així, Pere Cavallé afirma,
cap al 1889, referint-se a la festa
major de Sant Pere, que «se feyan
festas populars que proporciona-
van molta animació, com per
exemple: córrer la badella, fer cos-
sos, balls representats y fins torres;
tot això avuy ja no’s fa». El cert,

però, és que aquestes pràctiques
festives van sobreviure el 1900,
arribant, en el cas d’algunes pobla-
cions de la comarca, fins al darrer
quart del segle. Cal esmentar aquí
que les curses de vedelles foren
pràctica sovintejada primer i més
esporàdica després a nombroses
poblacions del Priorat i del Baix
Camp. I que en el cas de Cambrils
o Mont-roig del Camp arriben
fins a la dècada de 1980. En aquest
sentit, l’aprovació de la llei de
Protecció dels Animals, el 1988, va
suposar la definitiva desaparició
d’un costum que havia anat es-
vaïnt-se amb el pas dels anys.

BOUS I VEDELLES

Però si la pràctica de fer córrer les
vedelles fou ben vigent, no és
menys cert que la diferenciació
entre aquests costums i les curses
de braus es produeix fa més d’un
segle. En aquest sentit, convé citar
de nou Bofarull que, sense ambi-
güetat, posa per títol a un capítol
del seu treball sobre costums locals
«Lo córrer la badella, barbaritat
que sols ho sembla, y menos quant
se fan toros».

I és que, en plena Renaixença,
les curses de braus ja han esdevin-
gut un símbol a combatre. Bofarull
reivindica que no es vulguin subs-
tituir els costums autòctons pels
«toros, que no és costum nostra y
sols una mira de especulació la
introduhí en Barcelona, volent
donar a entendrer que fa més
espanyol lo disfrutar de tan repug-
nant espectacle, mostruari de tri-
pas del animal més noble, del cavall
[…], celebració de barbaritats,
enaltiment injust de tipos afemi-
nats a qui’s vol igualar als més
grans artistas, y escola de dever-
gonyiment y de gracias bufas y
rebuscadas que desdiuhen, en tots
conceptes, del caràcter tradicional
català, que no degenerarà per això,
ab tot y las aficions dels torófilos
de la nostra ciutat».

La contundència de Bofarull
s’explica si és té en compte que,
des de mitjan segle, es preveia
construir a Reus una plaça de
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toros, que mai s’arribà a realitzar.
És per això que Bofarull afirma
que «Reus que té grans establi-
ments fabrils, industrials y comer-
cials, que té carril y Institut, y
Centro de Lectura, y casinos, y fa
certàmens, y té fills com en For-
tuny, tinga o no tinga la costum de
córrer la badella, pero may embru-
te son blassó construhint una plas-
sa de toros».

Els textos de Bofarull, escrits
fa més de cent vint-i-cinc anys,
reflecteixen prou bé el caire que
les crítiques a les curses de braus
han tingut i tenen a Catalunya. Hi
ha, d’una banda, l’argument del
progrés i la superació de pràctiques
festives del passat –on s’hi troben
aquells que avui s’hi oposen pel
que representen de maltractament
als animals– i el rebuig ideològic,
d’altra banda, a un costum que
s’identifica amb l’essència de l’es-
panyolitat, posició no menys vi-
gent i que es reforça en la mesura
que els toros esdevingueren una
peça clau en l’univers simbòlic de
l’Espanya franquista.

I és que, més enllà de l’efecti-
va apropiació de la festa popular
per part del poder –ben present en
la cerimònia taurina instituciona-
litzada– o la qüestionable exaltació
de valors masculins que incorpora
–que és prou anterior, evident-
ment, al periode franquista–, les
festes de bous continuen mante-
nint, a nivell popular i en l’àmbit
geogràfic on es conserven, la seva
vigència, més o menys al marge de
simbolismes foranis.

En aquest context, l’aparició
d’un bou festiu a Reus obre un
camí que possibilita reivindicar
alhora les festes populars de bous,
sense embrancar-se en problemes
legals, i ètics, derivats de l’ús d’un
animal viu. Un canvi –el de la
vedella per la carcassa– que no és
gens nou. Perquè, de fet, ja fa
molts anys –segles– que els bous
vius s’han anat substituint, arreu,
per animals festius, a vegades tant
poc figuratius com les caixes amb
rodes i banyes, carregades de
pirotècnia, que he vist emprar en
alguna festa del nord dels Pirineus.
Una transformació probablement

motivada no tant per considera-
cions ètiques com per la disponi-
bilitat pressupostària o les dificul-
tats d’aconseguir un animal viu en
condicions.

El nou component festiu reu-
senc incorpora, doncs, en la seva
gènesi, aquesta reivindicació explí-
cita de l’animal com a element tra-
dicional de la cultura catalana i
mediterrània, amb la voluntat
–segons expliquen els seus promo-
tors– de trencar els tòpics sobre la
vinculació a la cultura espanyola.2

QUE LA FESTA SIGUI 
BÈSTIA

La proposta de construcció d’un
bou per a la festa reusenca s’escau
en un moment significatiu en el
qual comença a estar esgotada la
via de la «recuperació» dels ele-
ments històricament presents al
seguici de festa major. Malgrat tot,
la crida a la tradició sempre és pos-
sible en la mesura que la figura és
present en altres poblacions –cal-
dria concretar en quines circums-
tàncies fou incorporada– com a
peça del bestiari popular. Cal dir
que, al mateix temps que un bou,
es proposa la construcció d’un lleó
o la recreació d’altres manifesta-
cions festives a càrrec de col·lec-

tius associatius diversos que no
tenen vinculació entre ells.

Més enllà de tradicions, «l’e-
lecció de l’animal –més o menys
meditada i més o menys justificada
històricament– és l’excusa per par-
ticipar de la festa i mantenir la tra-
dició, tot renovant-la», s’afirma.3 La
construcció de l’animal és, bàsica-
ment, una iniciativa popular.

I és que el nou bou de festa
reusenc es dibuixa, pel que expli-
quen els seus promotors, com un
animal gran i, potser, agressiu: «El
bou de Reus tindrà més de dos
metres d’alçada i tres de llargada.
El portaran dues persones i tindrà
un cap articulat amb diferents
posicions: més solemne, per anar a
les processons, i més festiva, per
envestir».4 A més, el fet que tregui
aigua pel nas, fent l’efecte que
esbufega, n’augmenta el realisme.
Una agressivitat matisada que,
sense arribar ni de lluny a la peri-
llositat de jugar amb un animal
viu, possibilita el joc festiu del
córrer davant el perill sense el qual
no s’explicaria la vigència de mol-
tes manifestacions festives.

I és que el perill forma part
inherent de no poques pràctiques
festives. Més enllà dels bous, costa
poc pensar en els diables o en els
castells, en el salt de Plens de la
Patum o en el ball agosarat d’algu-

C
a
ra

m
e
ll
a

M
Ú

S
IC

A
 I

 C
U

LT
U

R
A

 P
O

P
U

L
A

R

12

SA
LV

A
D

O
R

PA
LO

M
A

R

El bou de Reus,

amb el cap en posició

d’envestir.



na àliga de cua tallant enmig d’un
atapeït cercle de gent que s’ajup al
seu voltant o en el giravoltar de la
cabra de Reus –un exemple mag-
nífic del bestiari de nova creació–,
animal de correfoc per excel·lèn-
cia. El plaer que aporta la supera-
ció del risc esdevé, efectivament,
com en altres activitats humanes
no productives, la motivació que
explica l’atractiu de no poques
pràctiques culturals.

Tanmateix, es tracta d’un risc
calculat, assumible. L’exemple dels
esports d’aventura, amb aquesta
contradictòria relació entre la
recerca del perill com a font d’e-
mocions i la contínua exigència de
més seguretat, il·lustra prou bé
aquesta actitud ben present a la
nostra societat. També a la festa
–sobretot, en determinades tipolo-
gies d’activitat– es conviu amb el
perill –de cremar-se, de caure, de
rebre cops de ser trepitjat per una
multitud que es mou a un ritme
frenètic…–; la festa esdevé així un
espectacle que, fins i tot, pot figu-
rar en el conjunt de reportatges
d’un programa televisiu d’imatges
impactants. I és que potser en el
plaer pel risc i en l’emoció del
perill hi trobaríem més justifica-
cions a la pervivència de determi-
nades tradicions festives que en la
invocació d’ancestrals simbolismes
mediterranis o continuades pràcti-
ques culturals.

Encara que pugui ser menor,
el risc simbòlic no és menysprea-
ble. Jugar amb una bèstia grossa
que t’empaita, encara que els seus

portadors siguin humans, porti foc
o no en porti, pot despertar no
poques emocions i aixecar no po-
ques passions. No sé si exactament
les mateixes que els bous capllaçats
o les vedelles aviades motiven
entre els participants de les festes
de l’Ebre per avall o del Llobregat
en amunt. Recordo haver sentit
explicar que a Pamplona van haver
de tallar una mena de correbús que
s’organitzava, l’endemà de finalit-
zar les festes de San Fermín, amb
l’autobús de línia que feia el reco-
rregut que, en dies anteriors,
havien seguit els populars encierros.
Per no parlar de les corredisses que
dracs i diables motiven, força més
enllà de l’abast de les espurnes de
la seva pirotècnia. I és que, moltes
vegades, el joc festiu, com a resul-
tat d’un pacte entre els parti-
cipants, no necessita res més que
la voluntat de creure i veure en la
bèstia de cartropedra –o en la cai-
xa amb rodes i banyes– més el que
simbolitza que el perill que real-
ment representa.

És, doncs, en aquesta possibili-
tat de joc on s’apunta, front els
animals més o menys protocolaris
que apareixen en els seguicis fes-
tius catalans, l’originalitat i la
potencialitat d’aquest nou animal
festiu. La seva aparició obre la pos-
siblitat a un replantejament de la
festa, més enllà del marc històric
definit pels seguicis que acompa-
nyen les autoritats municipals a
l’Ofici de Completes, la ballada del
migdia del 29 de juny al Mercadal
o l’encapçalament de la processó.

El gran repte d’una festa com Sant
Pere –declarada, tant simbòlica-
ment com inútil, festa tradicional
d’interès nacional– es troba només
en inventar nous components, o
incorporar-ne dels que no havien
existit històricament. La implica-
ció en la festa es reforça, des de
l’àmbit associatiu, pel fet que –en
el transcurs de la cercavila pròpia
del bou– la colla anuncia que lliu-
rarà la gorra dels portadors «a la
persona o col·lectiu que conside-
rem que ha fet algun mèrit al llarg
de l’any» i la cagada de bou «als que
pensem que cal recriminar-los
alguna cosa». Entraríem aquí en un
altra component, no menys im-
portant de la festa: la seva capacitat
d’esdevenir marc de reconeixe-
ment i de crítica social.

Tot plegat, és una bona mostra
de com es poden –i cal– redefinir
espais i dinàmiques, generar cos-
tums per bastir, en definitiva, «tradi-
cions».Anar més enllà de la novetat
puntual al programa per aportar a la
festa, des de les necessitats col·lecti-
ves i la mentalitat del present, l’em-
premta d’aquest inici de segle.

NOTES

1. Per a les dades històriques que seguei-
xen, vegeu l’opuscle de Salvador PA-
LOMAR. Festes de bous a Reus. Notícia histò-

rica. Reus: Carrutxa, 1986.

2. El Punt 27/04/2004.

3. El Punt 02/05/2004.

4. El Punt 27/04/2004.
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