
EL BOU I LA FESTA

Pocs animals hi han tal lligats a
I'história de I'home com el bou. El seu
culte existeix des de sempre a totes les
cultures . mediterránies i les seues
representacions pictóriques estan ja
presents en les coves prehistóriques,
sobretot a la zotr.a de Llevant: Cogull
(Lleida), Nazaro (Terol), Boniches, etc...

Pareix que les pintures tenien
i¡na funció mágica i utilitaria: pintaven
alló que volien cagar. I diem pareix,
perqué hi han imagens que no són gens
d'acord en aquesta funció utilitaria; per
exemple, una pintura molt interesant d'un
bou ferit que persegueix al caqador
precisament en les nostres terres (Cova
Remigia de Ares del Maestre - Castelló). Tal
pareix, que allí esta representada la
primera "corrida", en sentit literal, i com
no podia ser menys, la primera
"ESPANTA". (Ver fir 1)

Des de molt enrere, el bou va unit
a les festes religioses i s'inicia d'aquesta
manera una relació ambigua i conflictiva,
cambiant i paradójicament entre religió i
bou.

Peró, per altra banda, aquestes
relacions amistoses i directes entre
Esgléssia i bous s'han canviat, de vegades,

Per un lloc, és clara i ben patent, La lluita ha de comenqar. D'unala conexió entre festes religioses i bous, part: el bou, la fera, la naturalea
tan per el carrer com a la plaga. Inclús, desatenta; d'altra: I'home, la civilització, el
era molt frequent que el bou o els bous es poble, representant per aquells que són
feran en places o llocs que estaven junt ¿ plens d'agilitat i vida: els jóvens
santuaris, ermites i altres recintes
propietat de I'esgléssia. A més a més, en EI combat, ritual i gloriós, no pot
aquestos festeigs tenien paper destacat les tenir altre ff que la mort, no pot haver
autoritats civils i religioses. Llocs, bén altra eixida que I'acte religós del
documentats, hi havien oD, en la primera SACRIFICI. El bou ha de morir i els
corrida, tenia que actuar el retor. participants han de menjar-s'el.

en hostilitat clara i patent. L'Esgléssia va
prohibir les corrides en el .segle XVI, per
ordre del Papa Pio V, i anys després,
Gregori XIII va renovar aquesta
prohibició orientada directament als
retors.

Quines poden ser les raons
d'aquesta hostilitat? Tal vegada, en la festa
del bou, hi han, soterrades i latents,
reminiscéncies de cel.lebracions ¡eligio-ses paganes i ancestrals que d'alguna
manera es mantenen vives en el cor del
poble.

En nosaltres, al soltar el bou de
festes, renaix un ritual antic i de segles.
La fera esta solta. El bou, símbol de la
naturalea salvatge i violenta, passeja pels
nostres carrers, pot entrar en nostra casa.
Tot pot passar, el mal és possible, el ritual
comenga.

Allf esta, negre, atent, poderós.
Les banyes ben altes, rebosant feresa i
forEa. Es I'enemic per autonomasia,
animal de somnis, que ara es fa present. El
mftic Minotauro reviscut.

Els antropólegs pensen que tot
ritu religós es caracteritza per una serie
d'accions encaminades a alcangar uns fins
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práctics concrets o a obtenir dels deus les
avantatges que siguen capaqos de distri-
buir entre els fidels. Per tant, tot acte
ritual implica una sort d'intercanvi entre
els fidels i la divinitat.

Doncs bé, tal vegada, tot aixó es
compleix periodicament al nostre poble. El
bou és sacrificát. Aquest monstre totpo-
derós, mascle agressiu i prepotent és
inmolat per a que la naturalea desbordant,
oberta i plena d'aquest ser, devinga pro-
pietat nostra. Una sort de tfansvasament
entre humanitat i naturalea té lloc
mitj angant el bou de festes. Aqueix
emblema de masculinitat bestial mor per a
que I'home recupere les forges de la
naturalea perdudes al alcanEar la condició
de sers civilitzats i racionals. Rememorem
i renovem la conexió amb la naturalea
primigénia ja perduda.

¡fi I per a que no quede cap dubte
d'aquest 'acte ritual de intercanvi i
apropiació de les qualitats del bou mort:

s'el menjem.

Menjar-se l'animal sacrificat és
part fonamental del ritual, i ací, tampoc
falta. Unes vegades de forma pública i
comunitaria, altres, cadascú en sa casa;
peró l'ápat es produeix. I fins i tot, hi han
parts de I'animal especialment simbóli-
ques, com els testicles, que són especial-
ment buscades i moltes persones les tenen
com a exquisites.

L'assimilació de l'animal és
completa, la comunió amb ell total. El ritu
festiu i religós s'ha complit: l'animal
sacrificat mor i a nosaltres ens es
restituida la seua forEa i la seua vida. Una
vida mortal, efímera, immanet, peró vida
al fí. ir

Per tant, que el ritual
comence i que la vida siga!
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Bou i cacador de la Cova Remigia. Ares del Maestre (Gastelló)


