
A les Terres de l’Ebre es concen-
tren la major part de les festes de
bous que tenen lloc actualment a
Catalunya. La tradició és molt an-
tiga (a Ulldecona, en un document
de l’Arxiu Històric de la vila hi
trobem, dins els actes celebrats
amb motiu de les festes en honor
de la Mare de Déu de la Pietat, un
corre de toros l’any 1664), i ha sofert
l’evolució natural, que ha anat
adaptant les diferents formes de la
festa (o dels jocs festius amb els
bous sense mort de l’animal) als
canvis polítics, econòmics, socials i
culturals de cada moment històric.

En moltes poblacions de les
Terres de l’Ebre (el nombre ha
augmentat en les darreres dècades,
de manera que actualment, de les
vint-i-sis poblacions de les comar-
ques del Baix Ebre i el Montsià,
només Freginals, l’Ametlla de Mar,
el Perelló i Tortosa no organitzen
festes de bous), una festa major
sense bous no seria tal. En els pro-
grames de festes majors d’Ampos-
ta, la Sénia o Ulldecona, impresos
al segle XIX, els espectacles amb
bous al carrer ja apareixen com un
dels actes centrals de les festes.
«Sense bous no hi hauria festa»,
aquest és un sentiment comú entre
molta gent de les comarques del
Baix Ebre, el Montsià i la Terra Alta.

I és que les festes de bous, los

bous, que és l’expressió tradicional-
ment utilitzada, s’han convertit
avui en el centre de les festes
majors de la major part del terri-
tori, en el lloc de reunió de jóvens
i grans, perquè és potser l’única
activitat de les festes majors que
comparteixen massivament. A la
plaça de bous, a més a més, es be-
rena (caragols, pernil, anguiles en
suc), es fan degustacions gastronò-

miques populars (musclades, pae-
lles col·lectives…), de fons, hi ha
música de xaranga, i se celebren
diverses exhibicions: d’animals, de
professionals, com ara els retalla-
dors, de marcatge dels animals, etc.

L’aprovació per part del Par-
lament de Catalunya de la Llei
3/1988, de 4 de març, de protec-
ció dels animals, i les posteriors
Resolucions de 7 de juny de 1988
i de 12 de maig de 1989, sobre
espectacles i festes tradicionals
amb bous (correbous), que regulen
les festes de bous sense mort de
l’animal, va iniciar un debat sobre
la moralitat de la festa i una po-
lèmica, encara oberta, a nivell per-
sonal i col·lectiu, sobre l’accep-
tació o no d’aquest tipus de ma-
nifestacions populars, siguin o no
tradicionals, i sobre el grau de
«civilització» que se’n deriva d’una

o altra postura. La defensa de les
festes de bous s’ha anat convertint,
així, per als aficionats i per a una
part dels polítics i dels estudiosos
locals, en la defensa de la pròpia
identitat cultural.

La Llei de protecció i la polè-
mica generada, d’alguna manera,
van reviscolar a les Terres de l’Ebre
l’entusiasme popular la festa dels
bous i la seva defensa. Una bona
part dels aficionats, i també de la
gent que llavors no ho era, va veu-
re perillar una tradició arrelada,
per a molts la més sentida com a
pròpia, i com es posava en entredit
la seva vàlua personal i cultural, i
va reaccionar a favor de la festa.
Les més conegudes, i de més ano-
menada, són les d’Amposta, Del-
tebre, Sant Carles de la Ràpita i
Ulldecona, a les quals acudeixen
també aficionats procedents de les

C
a
ra

m
e
ll
a

M
Ú

S
IC

A
 I

 C
U

L
T

U
R

A
 P

O
P
U

L
A

R

26

LES FESTES DE BOUS A LES TERRES 

DE L’EBRE

M. Carme Queralt 
M

U
SE

U
D

E
L

M
O

N
T

SIÀ.
C

O
L.

C
A

R
LO

S
V

A
LLD

E
P

É
R

E
Z

Bous de carrer 

arribant a la plaça 

de bous d’Amposta,

el 1988.



comarques veïnes d’Aragó i del
País Valencià.També tenen anome-
nada les places portàtils de Mas de
Barberans, de Sant Jaume d’Enveja
i de l’Ampolla, i els bous de carrer
d’Horta de Sant Joan, de Paüls i
de Xerta.

Les cinc úniques ramaderies
de bous existents a Catalunya es
troben a les Terres de l’Ebre: la dels
germans Margalef, coneguda com
Soneca, d’Amposta; la de Pedro
Fumadó, el Xarnego, de Deltebre;
les de José Mur i de Rogelio Mar-
tí, d’Alfara de Carles, i l’única que
no és centenària, la d’Ignasi Por-
res, de Sant Jaume d’Enveja. Junts
sumaven l’any 2001 prop de 1.500
caps de bestiar, 900 al massís dels
Ports i a la serra del Montsià, i
400 al delta de l’Ebre. Abans de la
Guerra Civil espanyola del 1936
encara n’hi havia més.

Recentment, aquests cinc ra-
maders han fundat l’Associació de
Vaquibraus de les Terres de l’Ebre,
que, juntament amb l’Associació
per a la Defensa de la Tradició i
Cultura dels Bous a les Terres de
l’Ebre, formada per un gran nom-
bre d’aficionats (penyistes o no),
ha encapçalat en els darrers temps
la defensa de la festa i dels seus
continguts.

És per això que, amb diversos
ajuntaments, han vingut organit-
zant exposicions, sorteigs…, i les
sis edicions de les Jornades popu-
lars del correbou a les Terres de
l’Ebre (Deltebre 1998, 1999 i 2000;
Camarles 2001, Sant Carles de la
Ràpita 2002 i Amposta 2003). Hi
han participat historiadors, antro-
pòlegs, crítics taurins, especialistes
en medicina i veterinària, rama-
ders i polítics, per tal d’analitzar
diversos aspectes de la festa, però
sobretot per reivindicar les festes
de bous des del punt de vista his-
tòric i cultural.

En les darreres edicions de les
Jornades també s’ha posat l’accent
en la incidència de malalties com
la febre aftosa, que va tenir molta
repercussió pel fet d’impossibilitar
el trasllat dels animals per fer con-
cursos de ramaderies, i en els be-
renars populars, celebrats tradi-
cionalment amb la carn del bou
capllaçat, avui substituïts per es-
morzars populars a base d’anguila
en suc, i en la «necessitat» de per-
metre la festa dels bous fins i tot en
dates i localitats on no hagi estat
tradicional.

Sens dubte s’ha avançat en els
darrers anys, i tant les penyes com
els aficionats als bous de les Terres

de l’Ebre s’esforcen perquè la festa
sigui «neta», és a dir, perquè no s’hi
arribin a produir accidents ni brots
de violència amb els animals. L’ob-
jectiu principal és passar-s’ho bé,
divertir-se amb altra gent i difon-
dre els seus valors culturals i tra-
dicionals. En els darrers temps,
aquesta preocupació ha portat a
penyes d’aficionats als bous de di-
verses poblacions (entre elles Am-
posta i Sant Carles de la Ràpita) a
organitzar amb èxit concursos i
proves, que potencien la interven-
ció de diversos col·lectius de pro-
fessionals a la festa, entre els quals
destaquen els retalladors.

La Llei de protecció dels ani-
mals estableix els tràmits adminis-
tratius que han d’aprovar i presen-
tar els ajuntaments al Govern de la
Generalitat de Catalunya perquè
aquest aprovi o no l’organització
de la festa, la qual depèn bàsica-
ment de dos qüestions: la seguretat
(i les mesures d’emergència) a la
plaça i els carrers, i la «tradiciona-
litat» de la festa a la població; per-
què la Llei de protecció només
permet celebrar correbous en les
dates i poblacions on tradicional-
ment se celebren. L’aplicació d’a-
questa darrera condició encara
origina cada any polèmica i ha
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provocat diversos conflictes, fins i
tot la interposició de recursos
contenciosos administratius.

És per això que, el 1999, des-
prés de la celebració de les II Jor-
nades del Correbou, organitzades
a Deltebre, els representants ebrencs
dels diferents grups parlamentaris
(CiU, PP, PSC i IC) van presentar
a la Mesa del Parlament de Cata-
lunya una proposició no de llei per
tal que es faci novament l’enques-
ta a tots els ajuntaments de les
Terres de l’Ebre per tal d’actualit-
zar la tradició i els dies en els quals
es poden celebrar festes de bous,
aprofitant que s’estava treballant en
la modificació de llei pel que feia
a la tinença de gossos considerats
perillosos.

Les associacions proteccionis-
tes continuen criticant amb força
les festes, tot i els avenços que ha
portat la llei i el treball fet per les
penyes i pels propis aficionats per
imposar una nova mentalitat en-
torn de les festes de bous, i han
presentat al·legacions amb motiu
de la seva revisió. El febrer del
2002, l’Asociación Nacional para
la Protección y Bienestar de los
Animales (ANPBA) va presentar
al·legacions al Parlament de Ca-
talunya perquè l’avantprojecte de
llei de protecció i benestar dels

animals prohibeixi els espectacles
amb bous embolats i capllaçats, i
perquè els menors de setze anys
no puguin participar en els corre-
bous. L’Associació per a la Defensa
de la Tradició i Cultura dels Bous
a les Terres de l’Ebre, però, recull
adhesions perquè la llei actual
mantingui aquestes festes tradi-
cionals.

Els jocs festius amb els bous
més habituals a les Terres de
l’Ebre són el bou capllaçat, el bou de

carrer i el bou embolat, que es cor-

ren pels carrers, els dos primers
durant el dia i el tercer només a la
nit, i els bous de plaça (o a la plaça),
que s’empaiten i toregen en re-
dols construïts i desmuntats cada
any pels veïns de cada població
amb bastides (anomenades cara-

fals), carros, furgonetes i caixes de
camió i de tractor. Antigament,
però, les places es construïen
només amb carros que els propie-
taris posaven un al costat de l’al-
tre, fustes i taulons, segons havien
pujat.
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Aficionat empaitat 

per un bou, que el

segueix a la piràmide,

a les festes majors

d’Amposta.
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Des de fa uns anys, però, a la

major part de les poblacions del

Montsià i del Baix Ebre les festes

majors s’inicien, no amb la sub-

hasta de l’espai o dels carafals en

el cas de les poques poblacions

que tenen una plaça de fusta més

o menys fixa (només n’hi ha una

d’obra a Masdenverge) com es feia

antigament, sinó amb el seu sor-

teig per part dels ajuntaments,

que són els que organitzen avui

les festes de bous, quan no són les

penyes. La demanda és tan gran

que cap any es poden satisfer totes

les peticions. Colles d’amics, pe-

nyes i grups familiars obtenen així

el que serà el seu espai a la plaça

durant totes les festes. Una pro-

pietat que tothom ha de respectar

i a la qual cal ser convidat per

accedir-hi.

A la població marinera de

l’Ampolla, fins a la inauguració

de l’actual passeig i port esportiu,

la plaça de bous es construïa amb

carros i barques, oberta al mar; ac-

tualment, a l’Ampolla, a les Cases

d’Alcanar i a Sant Carles de la Rà-

pita les places es construeixen en-

tre la platja i el mar, de manera que

els aficionats entren a l’aigua per

refrescar-se i també protegir-se. A

les Cases d’Alcanar el bou embolat

es porta fins al mar.

En tots els casos (bou cap-

llaçat, bou de carrer, bou embolat

i bous de plaça), del que es tracta

és que els animals empaiten la

gent: hòmens, dones i jóvens dels

dos sexes (antigament només hi

participaven els homes adults)

que corren davant seu, jugant i

provant la seva valentia davant l’a-

nimal, de dimensions prou consi-

derables quan es tracta de bous,

que pesen entorn dels cinc-cents

quilograms.

La festa del bou capllaçat inicia

avui moltes festes majors. Consis-

teix a passejar un bou per diferents

carrers de la població, controlant

els seus desplaçaments i frenant les

seves envestides, amb els dos ex-

trems d’una corda llarga i grui-

xuda, el capllaç, que l’animal duu

lligada a les banyes. En algunes po-

blacions només aquest animal era

sacrificat a l’escorxador i amb la

seva carn s’organitzava una menja-

da molt popular, el bou estofat.An-

tigament, però, la carn del bou es

subhastava i cadascú el guisava a

casa seva.

El bou embolat es deixa córrer

de nit per un o més carrers, o més

freqüentment dins la plaça de bous

amb dos boles enceses, una a cada

banya, les quals se subjecten mit-

jançant uns suports metàl·lics.

L’animal és conduït fins a un piló

on, en un procés que ha de durar

menys d’un minut, se li col·loquen

les boles, després se’l deslliga i se’l

deixa anar perquè evolucioni fins

que s’apaguen. Després de la festa,

l’animal habitualment retorna a la

seva ramaderia.

Els bous de carrer (també se’n

diu prova o encierro) és la solta dels

bous en grup (la vacada). Els ani-

mals fan una o més corregudes

per un o més carrers cèntrics,

prèviament tancats amb tanques

de fusta o metàl·liques; envoltats

per la gent que els acompanya

durant tot l’itinerari. Antigament,

la festa major s’iniciava d’aquesta

manera, anant a buscar els animals

a les finques a primera hora del

matí i portant-los fins a la pobla-

ció, i a l’entrada del poble els

veïns els esperaven enmig d’una

gran expectació i els portaven fins

a la plaça.

Els bous de plaça, que en rea-

litat es tracta majoritàriament de

vaquetes, consisteixen a deixar anar

(soltar) al redol una vaqueta darrere

d’una altra per tal que els aficionats

intenten torejar-les. Al mig de la

plaça s’aixequen bastides de fusta

o estructures de metall (les gàbies o

enganyadors), que serveixen per po-

sar-se fora de l’abast de l’animal

quan un és perseguit i es troba en

dificultats per no córrer més que

ell (a Sant Carles de la Ràpita, an-

tigament els mariners posaven al

mig de la plaça una barca de pes-

ca). Hi ha una mitja part, que és

quan es fa el berenar, i al final totes

les vaquetes tornen a la seva ra-

maderia per ser torejades de nou en

un altra ocasió o, normalment,

en una altra població.

Els bous de plaça són una de

les formes més freqüents i popu-

lars de la festa a les Terres de l’E-

bre. Per un costat els animals no

tenen més d’un any de vida (en-

cara que pesin entre cent i cent

vint-i-cinc quilos), per tant, les se-

ves dimensions no inspiren massa

respecte, i per un altre costat els

animals es toregen diverses vega-

des a l’any, amb molt poca di-

ferència de temps, per la qual cosa

tenen experiència a la plaça i la

seva picardia posa a prova les con-

dicions físiques dels aficionats, el

seu valor davant el risc i també la

seva destresa, perquè en general

del que es tracta és que hi hagi

joc i emoció, tot i que sembla que

cada vegada menys aficionats es-

tan disposats a baixar a la plaça

realment a deixar-se empaitar per

l’animal.

Alguns bous i vaques han tin-

gut tanta anomenada que d’un any

per l’altre la gent els recorda i acu-

deix a veure’ls actuar, o els segueix

per diferents pobles per veure’ls

actuar aquell any. Encara hi ha

memòria d’animals dels anys vint,

trenta i quaranta del segle XX (Bra-

gada, la Curra, la Camarera, l’Hor-

tolana…) que van assolir un gran

renom. El mateix succeeix amb els

aficionats: a totes les generacions

hi ha persones reconegudes a ni-

vell popular per la seva valentia i

per la capacitat de lluïment a les

places en provocar els animals, di-

vertint a la gent.

En els darrers anys, a la plaça

també se celebren altres proves i

concursos, com ara els concursos

de retalladors: homes joves que,

dins el redol de la plaça, primer

per parelles i després individual-

ment, tracten de col·locar en tres

minuts de temps el màxim d’ane-

lles que poden a les banyes de l’a-

nimal, a cos descobert i sense que

hi hagi ningú més a la plaça.

Aquests concursos, els quals han

assolit en els darrers anys una gran

popularitat, se celebren a Ampos-

ta i a Sant Carles de la Ràpita, i

tenen una dotació econòmica

que premia el millor retallador.

En un principi els participants

eren locals, però darrerament hi

participen retalladors vinguts d’ar-

reu de l’Estat.
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