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ELS CORREBOUS: MALTRACTAMENT ANIMAL O TRADICIÓ? 

Introducció 

Les festes protagonitzades per bous a Catalunya tenen una llarga tradició. Tenen origen, com en 

altres llocs de la Península, a l’edat mitjana (s. XV dC). 

La primera referència escrita d’un “corre de bou” (avui es coneix com a “correbous”) es situa a 

Cardona i data del segle XV; un segle més tard apareixen notícies de festes de bous en dues ciutats 

més: Reus i Tortosa. 

A partir del segle XIX, i durant tot el XX, les referències a les festes de bous i a les corrides de bous, 

són molt abundants. 

Avui, la gran majoria de les festes de bous es concentren al sud de Catalunya, concretament a les 

comarques del Baix Ebre i el Montsià, però també n’hi ha a la Terra Alta i en altres indrets com 

Cardona i Olot. 

Les Terres de l’Ebre concentren les sis úniques ramaderies de bous braus existents a Catalunya. 

Sens dubte, la cria d’aquests animals ha estat una important base ramadera que ha aportat animals 

a les festes populars. Dels noms d’alguns dels animals més destacats encara en queda memòria 

perquè a l’Ebre els animals retornen sempre als corrals i participen en més d’una festa major. 

Aquests ramaders han fundat l’Associació de Vaquibraus de les Terres de l’Ebre. Aquesta, 

juntament amb l’Associació per la Defensa de la Tradició i Cultura dels Bous a les Terres de l’Ebre, 

encapçalen al territori la defensa de la festa i dels seus continguts. Organitzen xerrades, exposicions 

i sorteigs i, juntament amb diversos ajuntaments, les Jornades Populars del Correbous a les Terres 

de l’Ebre. 

Als correbous els animals es deixen anar, s’exhibeixen, es condueixen, es corren o es toregen, 

popularment. 

Fins al segle XIX els correbous i les corrides no eren contraposades. La diferenciació entre uns i 

altres jocs taurins moltes vegades només l’establia el marc físic on es celebraven. 

La costum de barrejar corrida i correbou en un mateix espectacle, com encara es fa a Cardona i en 

certa manera a Olot, va ser un fet habitual en moltes de les places de bous (Barcelona, Figueres, 

Manlleu...). 

A la Catalunya del Nord, encara avui, es fan corrides de bous en quatre ciutats: Bourg-Madame, 

Ceret, Cotlliure i Millas. 

A les Terres de l’Ebre, on els animals mai són sacrificats en públic, entre els mesos de maig i 

octubre, vint-i-sis nuclis de població inclouen festes tradicionals amb bous, en un total de quaranta-

sis festes majors. Aquí les modalitats són: els bous a la plaça, els bous al carrer, el bou capllaçat, 

que consisteix en fer córrer pel carrer el bou amb una corda gruixuda lligada a les banyes, i el bou 

embolat, que se celebra a la nit, amb dos boles de foc subjectades a les banyes. Recentment s’hi ha 

sumat les exhibicions de “retalladors”, que concursen per posar el major nombre d’anelles possible 

a les banyes de l’animal en un temps determinat.  
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Aquestes modalitats, en les quals l’enfrontament amb l’animal no és col·lectiu sinó individual i no hi 

ha contacte entre la gent i l’animal, poden obrir nous camins i possibilitats de futur a la festa, que 

cada any s’envolta de polèmica. Aficionats i associacions protectores d’animals discrepen, ja que les 

segones opinen que és un costum antic que cal superar. 

L’aprovació de part del Parlament de Catalunya de la Llei 3/1988, de 4 de març, de protecció 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, van iniciar aquest debat públic sobre la moralitat de la festa i la polèmica, sobre 

l’acceptació o no d’aquest tipus de manifestacions populars. 

Legislació 

La llei que regula els correbous a Catalunya és la Llei 34/2010, de l’1 d’octubre, de regulació de les 
festes tradicionals amb bous. El marc legal d’aquesta festa és el Decret legislatiu 2/2008, del 15 
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals. L’article 6.1 d’aquest 
Decret prohibeix l’ús d’animals en baralles i espectacles o en altres activitats si els poden ocasionar 
sofriment o poden ésser objecte de burles o tractaments antinaturals, o bé poden ferir la 
sensibilitat de les persones que els contemplen. L’article 6.2 del mateix Decret legislatiu 2/2008 
exclou d’aquesta prohibició les festes amb toros o bous sense mort de l’animal (correbous) en les 
dates i localitats on tradicionalment es celebren.  
De manera més general aquesta llei també nombra que en certàmens s’ha de complir la normativa 
vigent, en especial la relativa a condicions higienicosanitàries, de protecció i de seguretat dels 
animals (article 7) i del trasllat, els animals han de disposar d’espai suficient que permeti com a 
mínim que aquests puguin aixecar-se i jeure si se’ls trasllada d’un lloc a l’altre. Els animals han de 
ser abeurats durant el transport i rebre alimentació adequada. En la càrrega i descàrrega s’ha 
d’utilitzar equip adequat (article 8). 
 
Les autoritzacions per a aquests espectacles es 

concedeixen d’acord amb els requisits exigits per la 

Resolució del 12 de maig de 1989, sobre espectacles i 

festes tradicionals amb bous (correbous).  

Aquests espectacles amb bous sense mort de l’animal 

estan inclosos com a espectacle taurí en l’article 5.f del 

Decret 239/1999, del 31 d’agost pel qual s’aprova el 

catàleg dels espectacles, les activitats recreatives i els 

establiments públics sotmesos a la Llei 10/1990, del 15 de 

juny, sobre policia de l’espectacle, les activitats 

recreatives i els establiments públics. 

La Delegació del Govern, els serveis territorials dels 

departaments afectats, ajuntaments, el Col·legi de 

Veterinaris de Tarragona, ramaders, penyes taurines i 

altres representants de la societat civil van elaborar amb 

comissió, al seu moment, un codi de bones pràctiques 

que, ara per ara, no té naturalesa normativa.  
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L’experiència acumulada en l’aplicació d’aquest codi va portar a considerar la conveniència de 

garantir en un marc normatiu l’exercici d’aquesta activitat. Aquest nou marc normatiu havia de 

tenir aquests tres eixos bàsics: el respecte i la protecció de la festa, la protecció de l’animal i la 

seguretat de les persones. 

En conclusió, la llei 34/2010 regula les condicions en què es desenvolupen les festes tradicionals 

amb bous, d’acord amb l’article 141 de l’Estatut d’autonomia, que estableix que la Generalitat té la 

competència exclusiva en matèria d’espectacles, i amb el Decret legislatiu 2/2008, del 15 d’abril, i 

per tal de recollir l’experiència acumulada de l’aplicació del Codi de bones pràctiques. 

Els articles que apareixen a la llei 34/2010 són aquests (annex 2): 

Article 1. Objecte de la Llei 

Article 2. Concepte de festes tradicionals amb bous. 

Article 3. Municipis amb tradició 

Article 4. Modalitats 

Article 5. Autorització 

Article 6. Documentació per a l’autorització d’un espectacle tradicional amb bous 

Article 7. Condicions de seguretat 

Article 8. Funcions dels organitzadors i controladors de l’espectacle 

Article 9. Característiques de les modalitats 

Article 10. Prohibicions 

Article 11. Règim sancionador 

Article 12. Infraccions molt greus 

Article 13. Infraccions greus 

Article 14. Infraccions lleus 

Article 15. Sancions 

Article 16. Graduació de les sancions 

Article 17. Responsabilitats 

Article 18. Prescripció i caducitat 

Article 19. Òrgans sancionadors 
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Punts conflictius 

Un cop explicada la història i els reglaments que regulen aquesta tradició, hi ha molts punts 
conflictius i diverses opinions sobre el tema.  
 
Discrepància entre animalistes i defensors dels correbous 

El principal punt conflictiu que involucra els correbous és la baralla entre animalistes i defensors 

dels correbous. Els animalistes tenen la intenció d’aconseguir la prohibició de la tradició i els 

aficionats lluiten per mantenir-la. Els animalistes consideren que existeix maltractament i sofriment 

per part del bou, encara que la tradició exigeix que l’animal segueixi en vida. Per als defensors dels 

correbous, la tradició obliga a respectar a l’animal, protagonista de la festa, i consideren que les 

denuncies tan sols són un atac malintencionat que sempre ve de fora.  

Amb aquestes postures irreconciliables, les entitats proteccionistes es dediquen a registrar imatges 

durant els estius, el moment més àlgid de la temporada dels correbous, per provar que s’infringeix 

la llei aprovada pel Parlament per a regular els correbous. L’objectiu dels antitaurins és preparar 

una nova bateria de denuncies per tal d’aconseguir l’abolició dels bous com ja van fer amb els toros 

de plaça.  

Quan els antitaurins han estat detectats en 

alguna de les festes diuen haver rebut amenaces 

i insults i que ha estat necessari la seva retirada 

per evitar problemes i conflictes. Per una altra 

banda,  els protaurins afegeixen, no obstant, que 

les coses han canviat, que ara ja no es 

produeixen agressions i que no han d’amagar res 

ja que les fotos i els vídeos són una forma més 

de donar a conèixer els correbous.  

L’aprovació pel Parlament de la llei estableix per primer cop multes econòmiques en cas d’infracció, 

la qual cosa ha obert als animalistes un nou escenari, ja que fins aleshores les denuncies no 

quedaven en res. Amb el reglament les multes poden ser de fins a 60.000 euros. Així, els antitaurins 

sostenen que amb el reglament, les denuncies si acabaran amb sancions als ajuntaments i als 

organitzadors. Tot i això, creuen que no es fàcil provar documentalment les denúncies, com per 

exemple, la presència d’aficionats ebris a les places de bous o la participació activa de menors, ja 

que no poden participar però si poden assistir com a espectadors. 

Opinió dels professionals veterinaris 

Un altre punt conflictiu és la manca d’estudis que avaluïn el sofriment de l’animal la qual cosa fa 

que no hi hagi evidències científiques amb les quals ens puguem basar. Tan sols hi ha veterinaris a 

favor i veterinaris en contra amb els seus respectius arguments. 

Molts dels veterinaris que estan a favor controlen els espectacles per tal d’assegurar-se que aquests 

es realitzen de forma adequada. Entre altres funcions, s’encarreguen de revisar que els animals 

estiguin correctament identificats, així com, de controlar la durada de l’espectacle per tal que no 

sobrepassi el temps marcat pel reglament. Alguns dels arguments que donen són que l’animal no 
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pateix excessivament i que l’estrès és tolerable, que als ramaders no els interessa que els seus 

animals pateixin danys, ja que volen que visquin el màxim d’anys possibles i que són animals que 

viuen en estat semi-salvatge en unes condicions de vida molt òptimes i que poden viure de sis a vuit 

anys, unes condicions molt millors que els animals que viuen en condicions de producció intensiva.  

Per una altra banda, els veterinaris que estan en contra asseguren que l’animal si que pateix un fort 

estrès i molta por. Alguns dels seus arguments són que com es tracta d’un animal criat en 

condicions semi-salvatges sempre que surten del seu hàbitat pateixen estrés. També asseguren que 

tenen por al foc i que poden arribar a patir cremades a causa de les espurnes.  

El sentit de l’existència de la raça  

El toro de lídia és la raça de bous que s’utilitza en 

aquests tipus d’espectacles. Es tracta d’una estirp 

que s’ha seleccionat genèticament per la seva 

bravura per utilitzar-lo amb aquest fi. Aleshores, 

és una raça difícil d’explotar, ja que el seu maneig 

és molt complicat i la seva rendibilitat a l’hora de 

produir carn és molt baixa. El seu principal destí 

és la plaça, ja que econòmicament no és una 

producció rentable. 

Aquest fet planteja un altre punt conflictiu: la 

possibilitat d’extinció de la raça si s’eliminés la tradició. Tot i això, el Ministerio de Medio Ambiente, 

Medio Rural y Marino considera perfectament viable l’existència de la raça encara que es 

prohibissin els espectacles taurins.  

Es creu que seria viable iniciar altres vies d’explotació per a l’aptitud càrnica, una opció comercial 

que ja s’explota actualment, però que els empresaris del sector no consideren tan rentable com la 

venda d’animals per a espectacles taurins.  

Per a millorar el rendiment econòmic d’aquest producte càrnic, el ministeri suggereix inclús la 

possibilitat de creuaments entre races i la posada en marxa de programes de qualitat, encara que 

tampoc descarta la rendibilitat de la carn de la raça de lídia “en puresa”.  

Es per aquest motiu que el Govern descarta com a possibilitat la necessitat de crear reserves 

naturals per a protegir l’animal brau en el cas que es prohibissin els espectacles taurins, ja que 

l’explotació comercial seguiria sent rentable i serien els propis empresaris els que salvaguardarien 

la seva permanència.  

A més, el toro de lídia ja és avui en dia una estirp protegida al catàleg oficial com a raça autòctona, 

la qual cosa obliga el seu foment i protecció per part de les administracions.  

Punts de vista davant la Llei 34/2010 

L’aparició d’aquest nou reglament va fer que es generés polèmica i va aguditzar l’enfrontament 
entre defensors i detractors dels correbous, concretament disgustant les associacions en defensa 
del benestar animal i complaent la gran majoria de penyes taurines. Segons els defensors del 
benestar animal, esperaven que la llei fos molt més extensa i concreta, aspirant a disposar d’una 
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base jurídica sòlida on fonamentar les seves denúncies davant del departament interior, que té 
competències sancionadores. Per això, els defensors dels correbous consideren que el reglament és 
només una operació de maquillatge polític per acontentar els detractors. 
En canvi, les penyes taurines afirmen que la base jurídica és adequada. Tenien temor que fos un 
document excessivament restrictiu i extens, obrint la porta a la presentació de denúncies. 
 
Resultats de les enquestes 

Les enquestes s’han dut a terme a través d’internet i han estat contestades per 61 persones de 

diferents rang d’edats com veiem en els següents gràfics.  

Edat dels enquestats 

 

Sexe 

 

Podem definir que la enquesta ha estat resposta majoritàriament per persones d’entre 21 i 25 anys, 
ja que la enquesta ha estat distribuïda en un entorn on aquesta edat és majoritària.  
D’altra banda han respost indistintament homes i dones. 

Coneixes els 5 principis del benestar animal? 

 

16-20 11 18% 

21-25 37 62% 
26-30 8 13% 
>30 4 7% 

Dona 31 52% 

Home 29 48% 

Si 29 48% 

No 16 27% 
Alguns 15 25% 
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Cal dir que, a més gairebé el 75% dels enquestats coneixen els principis del benestar animal, en la 
seva totalitat o en part, fet que donarà a les respostes de la nostra enquesta un punt més crític i 
rellevant. 

 

Quina és la teva posició sobre els correbous? 

Cal dir que la major part dels enquestats estan a favor dels correbous, i que, 
en relació amb l’edat s’ha de distingir que, amb gran diferència, els majors 
de 26 anys hi estan també a favor (75% dels majors de 26 anys). 

  
Has assistit mai com a espectador a uns correbous? 

 

De la mateixa forma que amb el coneixement dels principis de benestar animal, el fet que la major 
part dels enquestats hagin assistit a algun espectacle de correbous, també aporta un punt de valor 
als nostres resultats. 

Creus que l'espectacle afecta negativament a l'animal? 

 

Malgrat el coneixement dels principis de benestar animal i que el 52% dels enquestats estiguin a 
favor dels correbous, pràcticament el mateix percentatge (53%) creu que l’espectacle afecta 
negativament a l’animal. 

Coneixes les condicions de cria i de maneig dels animals fins al dia de l'espectacle? 

 

El 60% dels enquestats coneixen les condicions de cria i maneig dels animals. Com hem dit abans, la 
majoria de les respostes afirmatives són de ciutadans de Tarragona, província on es celebren la 

A favor 31 52% 

En contra 21 35% 
Un altre 8 13% 
   

Si 48 80% 

No 12 20% 

Si 32 53% 

No 28 47% 

Si 36 60% 

No 25 42% 
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majoria de correbous. En canvi els que neguen conèixer les condicions de cria i maneig són de les 
altres províncies. 

En cas que hagis seleccionat Si, com ho valoraries? 

 

El 0 significa les condicions més dolentes i el 5 condicions bones. Al resultat veiem 
poca diferència entre les respostes. Tot i que un 18% creuen que les condicions són 
bones. 

Sabies que se celebren a localitats de 3 províncies de Catalunya (Tarragona, 
Barcelona i Girona)? 

 

Observats els resultats de les enquestes, són conegudes les festes de correbous per la majoria a la 
província de Tarragona, de fet, la majoria d’enquestats són d’aquesta província, això provoca una 
desviació de la enquesta cap a aquest resultat, no sent massa fiable. 

Creus que és important mantenir les tradicions d'una societat? 

 

La majoria afirma que es important mantenir les tradicions.  

Coneixes la llei que regula els correbous? 

 

0 1 2% 

1 2 3% 
2 5 8% 
3 9 15% 
4 7 12% 
5 11 18% 

Si 22 37% 

No 15 25% 
Algunes 23 38% 

Si 38 63% 

No 6 10% 
Un altre 18 30% 

Si 27 45% 

No 33 55% 
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La població que no coneix la llei de regulació dels correbous es  lleugerament superior (55%) als que 
la coneixen (45%). Amb aquest resultat veiem que falta informar a la població de la seva regulació. 

En cas afirmatiu, creus que cobreix suficientment tots els aspectes, des del benestar animal fins a 
la tradició social? 

 

En aquesta pregunta veiem un clar empat, molt ajustat amb un 25% de si, i un 23% de no. Per tant, 
creiem que s’hauria de millorar la comunicació de la informació d’aquests espectacles a la població. 

Coneixes o ets simpatitzant de les actuacions dels grups pro-animalistes en contra dels 
correbous? 

 

La majoria dels enquestats (62%) afirmen no ser simpatitzant d’algun grup antitaurí. Un 21% afirma 
que si. 

Creus que afecten positivament dins les festes populars d'aquestes localitats? 

 

El 47% ha respòs si, per tant, creuen que els correbous afecten positivament en les festes populars, 
atraient més públic, més participació fent més conegudes arreu aquestes festes. Mentre un 18% 
creu que afecta negativament, pensant que el fet de celebrar correbous fa que un percentatge de 
gent no hi assisteixi. 

Si 15 25% 

No 14 23% 
Un altre 0 0% 

Si 21 35% 

No 37 62% 
Un altre 2 3% 

Si 28 47% 

No 11 18% 
Un altre 21 35% 
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Creus que aquestes actuacions poden ser excessivament agressives o poden afectar a la 
sensibilitat de persones alienes a aquest conflicte? 

 

 

En els enquestats el 60% creu que pot ferir la sensibilitat de persones alienes al seu conflicte, 

mentre que el 37% creu  que no. 

 

Anàlisi crític de la situació teòrica i pràctica 

El conflicte respecte els espectacles de correbous té una part pràctica més que teòrica.  

Tot i tractar-se d’una tradició establerta des de fa molts anys la legislació catalana recull tota la 

regulació específica de l’espectacle des de l’inici fins a la fi incloent les figures autoritàries i 

funcionals així com la part infraestructural necessària.  

Malgrat tot aquesta legislació específica de correbous xoca en part amb la legislació específica 

d’altres actes on hi participen toros i/o bous molt més restrictiva per a la resta. En aquest punt és 

on apareix el conflicte pràctic referent als correbous. 

Aquesta part del conflicte es trasllada directament a la societat amb opinions bastant distants a les 

que poden estar regulades legislativament . 

El primer punt de conflicte és la preservació de les tradicions populars dins de la societat o fins i tot 

individualitzades dins de pobles més reduïts on aparentment la major part de la societat està a 

favor de preservar-les; aquest fet xoca directament amb la opinió a priori generalitzada d’evitar la 

violació dels principis de benestar animal que per exemple en altres casos ha portat a prohibir la 

seva realització (“corrides a plaça”). 

Aquest conflicte però es pot desglossar en molts àmbits i en una escala relativament àmplia de 

correbous on l’animal hi participa de forma més o menys activa i en major o menor risc de patir 

danys; de manera que les combinacions entre la preservació de tradicions i el benestar animal són 

moltes. 

D’altra banda també hi ha molts altres àmbits a valorar com la cria i el maneig dels animals abans i 

després de l’acte, el valor genètic d’aquests, la preservació de les granges de cria d’aquests 

animals... i que en molts casos també són punt de discussió. 

 

 

 

Si 36 60% 

No 22 37% 
Un altre 3 5% 
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Conclusions 

Com totes les festes i els costums populars tradicionals, el correbous evolucionen amb la societat. 

És molt diferent la manera en què es vivia aquest tipus de festa fa segles de com es viu ara: la 

passió pels bous potser no ha canviat, però en general entre la població sí que ho ha fet la visió 

sobre el joc festiu la qual cosa ha originat tota la polèmica.  

Molts dels arguments emprats tant pels defensors de la festa com per les protectores dels animals 

tenen fonamentació. 

A les Terres de l’Ebre, la realització del “Manual de bones pràctiques”, ha reduït substancialment 

els minuts de durada del bou capllaçat i del bou embolat, per disminuir el cansament dels animals, i 

ha millorat diferents aspectes de la festa: els administratius, els sanitaris, la seguretat de les 

persones, el comportament del públic i, també, el tracte i el respecte cap als animals. A més, ha 

estat aplicat majoritàriament per les parts implicades, la qual cosa evidencia un desig compartit de 

fer les coses bé per tal de protegir l’animal i la festa. 

A més a més, l’elaboració de la llei 34/2010 de l’1 d’octubre ha permès regular molts aspectes que 

fins ara no eren d’obligatori compliment la qual cosa ha fet possible mantenir la tradició respectant 

el benestar animal. Ha estat un bon intent a l’hora d’apropar les dues opinions contràries, un fet 

molt difícil i sobre el qual encara hi ha controvèrsia. Un altre objectiu que ha aconseguit la llei es 

estandarditzar les condicions de l’espectacle taurí a les diferents zones on està autoritzada la seva 

celebració.  

D’aquesta manera, és molt difícil arribar a un acord entre les dues posicions, els antitaurins i els 

protaurins, ja que l’ús d’animals en espectacles sempre es veurà com un acte de maltractament 

animal per part del antitaurins, mentre que els protaurins, mai voldran perdre la seva tradició 

popular.  

Un cop observats els resultats de les enquestes en arribat a la conclusió que la majoria coneixen els 

principis de benestar, estan a favor dels correbous i opinen que els animals pateixen durant la festa. 

D’aquesta forma, podem concloure, i tenint en compte que la major part dels que han contestat 

l’enquesta són de la província de Tarragona, que és una tradició molt arrelada i, tot i que, son 

conscients del patiment de l’animal volen que es segueixi celebrant. Així, l’animal perd valor 

enfront de les arrels de la  tradició.  

També seria necessari i adequat informar sobre la llei i els aspectes que cobreix a la població, ja que 

la tradició es molt coneguda però desconeixen tot la feina de regulació i control, des del benestar 

animal fins a la seguretat dels participants, que hi ha al darrera.  
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