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SESSIÓ NÚM. 45

La sessió s’obre a les nou del matí i cinc minuts. Presi-
deix la Sra. Clavell i Nadal, acompanyada de la vicepre-
sidenta, Sra. Rovirola i Coromí, i del secretari, Sr. Pujol 
Badà. Assisteix la Mesa el lletrat Sr. Domínguez garcia.

Hi són presents les diputades i els diputats Sra. Laïlla 
i Jou, Sra. Ortega i Alemany, Sr. Sala i Roca i Sr. Rull i 
Andreu, pel g. P. de Convergència i Unió; Sr. Casajuana 
i Pladellorens, Sr. Labandera ganachipi, Sr. Llevot Llo-
ret, Sra. López Ortega, Sr. Martínez Medina, Sr. Pérez 
Ibáñez i Sra. Santos i Arnau, pel g. P. Socialistes - Ciu-
tadans pel Canvi; Sra. gomà i Pons, pel g. P. d’Esquerra 
Republicana de Catalunya; Sra. garcía i Rodríguez,  
Sr. Llobet Navarro i Sr. Luna i Vivas, pel g. P. del Partit 
Popular de Catalunya; Sr. Pané Sans, pel g. P. d’Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i  
Sr. Rivera Díaz, pel g. Mixt.

Assisteixen a aquesta sessió el portaveu de la Platafor-
ma Prou, Sr. Leonardo Anselmi Raffaeli; el catedràtic de 
la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona  
Sr. Norbert Bilbeny garcia; el president del Consell ge-
neral dels Pirineus Orientals, Sr. Christian Bourquin; el 
professor de la Facultat de Dret de la Universitat Autò-
noma de Madrid Sr. Pablo de Lora del Toro; el catedrà-
tic de la Facultat de Dret de la Universitat de València  
Sr. Javier de Lucas Martín; el president de l’Agrupació 
de Penyes i Comissions de Bous de les Terres de l’Ebre, 
Sr. Miquel Ferré Avellanás; el ramader Sr. Pedro Fumadó 
Amenós; el president de la Unió de Viles Taurines de 
França, Sr. Hervé Schiavetti; el catedràtic de filosofia  
de l’École normale supérieure de París Sr. Francis Wolff, 
i el vicepresident de l’Asociación de Veterinarios Abolicio-
nistas de la Tauromaquia, Sr. José Enrique Zaldívar.
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6. Compareixença de Maria da Luz Rosinha, alcaldes-
sa de Vila Franca de Xira i presidenta de la Unió de 
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de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la 
Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret le-
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La presidenta

Bon dia, iniciem la sessió de reflexió entorn de quin 
hau rà de ser finalment el contingut de la iniciativa le-
gislativa popular que ens ha arribat aquí, al Parlament, 
per modificar la legislació de protecció dels animals, 
amb la idea d’abolir o no les anomenades «corrides de 
toros» a Catalunya.

Compareixença
de Christian Bourquin, president del Consell 
General dels Pirineus Orientals, amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de l’arti-
cle 6 del text refós de la Llei de protecció dels 
animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 
(tram. 353-00749/08)

Avui comencem amb la presència del senyor Christian 
Bourquin. Ell és president del Consell General dels Pi-
rineus Orientals i, per tant, ens pot transmetre, ens pot 
donar la perspectiva de tots aquests municipis, entenc, 
dels Pirineus Orientals que, d’una forma o altra, tam-
bé se senten concernits per aquesta problemàtica que 
estem debatent, aquests dies, en el nostre Parlament.  
I, com que entenem que se senten concernits per això, 
ens interessa també conèixer quina és la seva perspec-
tiva d’aquesta temàtica.

De manera que, sense més..., les previsions, com vostè 
sap, senyor Bourquin, són que, més o menys, pugui vos-
tè fer una intervenció d’un màxim d’un quart d’hora –de 
quinze minuts–, amb la idea que, després, els grups, si 
hi ha alguna qüestió que hagi quedat pendent o algun 
dubte, li puguin plantejar i, després, vostè també tindrà 
l’oportunitat de donar resposta.

De manera que, sense més, li passo la paraula, perquè 
a més sé que després han de marxar aviat un altre cop, 
i crec que són els primers interessats que puguem fer 
això de la forma més àgil possible.

Té la paraula, senyor Bourquin. Moltes gràcies.

El Sr. Christian Bourquin (president del Consell ge-
neral dels Pirineus Orientals)

Moltes gràcies, senyora. Je suis fier et honoré de pren-
dre la parole ici devant vous pour un sujet important, 
et vous voudrez bien m’excuser, mon habileté linguis-
tique est plus évidente en français qu’en catalan, et sur 
ce sujet aussi passionnant et passionné je souhaiterais 
m’exprimer en français. 

L’idée générale de mon propos, je le dis en introduction, 
c’est de ne pas prendre formellement position pour ou 
contre la corrida, mais défendre les manifestations po-
pulaires, les traditions. Et plus généralement la liberté 
et la tolérance. Voilà l’axe principal si vous le permettez 
de mon intervention auprès de vous. Et je voudrais si 
vous le permettez d’abord dans ma présentation géné-
rale de ce que représente la corrida en Catalogne Nord, 
je voudrais évoquer quelques rappels historiques, le rap-
pel des simples lâchers de taureaux, à l’apparition des 
premières arènes, et vous parler ensuite des exemples 
de trois villes, Céret, Millas et Collioure, trois villes tau-

rines où il y a surtout de grandes fêtes populaires qui 
attirent chaque année, plusieurs dizaines de milliers de 
personnes.

Et puis, si vous le permettez je voudrais avec vous ce 
que nous défendons en Catalogne Nord. C’est-à-dire 
cette continuité des traditions et des rassemblements 
populaires, et je voudrais là aussi évoquer cette notion 
de liberté et de tolérance. 

Mesdames, messieurs les parlementaires, en m’adres-
sant à vous ici, et en ayant l’occasion de m’exprimer 
ici au sein de cette enceinte, je suis conscient que dans 
quelques jours vous allez vous prononcer sur l’interdic-
tion ou pas des corridas en Catalogne Sud. Et en tant que 
président du Conseil Général des Pyrénées-Orientales 
mais ici m’exprimant individuellement à titre personnel, 
mais ma représentation d’un territoire et ma fonction 
élective ne s’oublient pas. Je voudrais ici partager avec 
vous simplement quelques réflexions. Et je voudrais 
dire ce propos d’usage, évident certes, mais ce qui va 
sans dire va mieux en le disant, je n’ai pas l’intention 
de m’immiscer dans votre débat, qui vous occupe, mais 
je tiens à vous dire ce qui se passe de l’autre côté des 
Pyrénées à propos de la corrida, et surtout à propos de 
ces traditions culturelles, populaires. Cette tradition qui 
s’inscrit dans un espace de liberté, qu’il, à mon sens, 
convient de préserver au nom justement du principe de 
liberté, plus largement de tolérance. Et d’ailleurs, en 
France dans notre république, nous avons cette notion 
forte, traduite par notre devise de la république, qui dit 
en trois mots, liberté, égalité, fraternité. Chaque fois 
qu’il y a un débat, un débat profond on voit bien qu’on 
peut retourner et se raccrocher à ses trois principes. En 
fait ce principe fondamental est également du respect 
de ce qui se passe autour de nous. 

Alors sur le rappel historique, il est difficile de dater 
avec exactitude l’apparition de la corrida en Catalogne 
Nord, mais on peut dire que c’est au 15e et au 16e siè-
cle. On courait le taureau dans les villages du Vallespir 
et la plaine du Roussillon. On courait le taureau puis on 
le tuait et on le partageait sur la place du village. Déjà 
c’était un côté populaire et qui avait trait au partage, à 
la notion de partage, fondamental, des codes ont ensuite 
donné lieu à la constitution de troupes qui allaient de 
village en village toujours pour courir le taureau, on voit 
là l’apparition du professionnalisme et des règles qui 
commencent à être dictées dans cette spécialité. 

Et aujourd’hui, on a aussi, et je n’en ai pas parlé jusqu’à 
présent dans d’autres villes des fêtes comme à Amélie-
les-Bains, des fêtes des Festibanyes. Ces fêtes qui sont 
le premier week-end de septembre chaque année, où 
l’on retrouve ces jeux et ce rapport avec le taureau, ces 
jeux et le taureau, tous ces jeux anciens d’il y a deux 
siècles qui se retrouvent au travers de ces animations. 

Au 19e siècle, fin du 19e siècle, nous avons l’officiali-
sation de la naissance de la corrida, après ces troupes 
qui allaient de village en village, et les premières arènes 
qui se construisent, à Céret notamment où la tauroma-
chie est déjà évoquée en 1800. Donc des arènes qui vont 
être construites un peu partout début du 20e siècle, mais 
beaucoup ne survivront pas à la Seconde Guerre mon-
diale. Les Allemands ont notamment démonté celles de 
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Perpignan qui était une place forte de ce point de vue 
là pour la tauromachie, et ils les ont démontées, parce 
qu’ils se servaient du bois et du fer et ensuite elles ne 
seront pas reconstruites. 

Alors à partir de là si vous le permettez je voudrais évo-
quer les exemples de Céret, de Millas et de Collioure 
qui sont certes des villes taurines mais qui sont des vi-
lles de grandes fêtes populaires. Comme je disais tout 
à l’heure, qui attirent des milliers et des milliers de per-
sonnes. Courir le taureau, se rassembler sur la place 
du village, cette tradition a traversé les siècles. Et l’on 
retrouve encore aujourd’hui cet esprit dans ces trois 
villes que j’ai citées. Où ces villes proposent certes des 
corridas, mais bien au-delà, bien au-delà avec de vé-
ritables manifestations populaires où la corrida n’est 
qu’un élément parmi d’autres. Donc dans ces trois villes 
tous les jours et pendant plusieurs jours elles vivent au 
rythme de la fête, au rythme de la «fira» disent certains 
avec plusieurs animations qui sont considérées des tra-
ditions catalanes. Je veux évoquer ici les «gegants», je 
veux évoquer ici les «castells», je veux évoquer ici les 
«troubades» et je veux évoquer ici les «correfocs». Je 
veux évoquer ici les «correfocs» en faisant une petite 
parenthèse sur ces nouvelles interdictions européennes 
pour lesquelles vous avez passé ici le cap, parce qu’à 
l’initiative je crois savoir de la Generalitat, vous avez 
demandé l’exception culturelle, et vous l’avez obtenue. 
En France, elle n’a pas été obtenue parce que mon gou-
vernement n’a pas jugé utile d’y répondre, malgré la 
demande persistante que j’ai pu émettre, mais c’est un 
combat qui continue, et je referme la parenthèse sur les 
«correfocs». 

Et je voulais aussi évoquer Collioure, où à Collioure 
c’est l’occasion de fêter le Saint Patron de la commune, 
la Saint Vincent en plein mois d’août. Vous le voyez, ces 
rendez-vous figurent en tête du classement des festivités 
les plus prisées dans mon département pratiquement 
à égalité avec le rugby. Et l’on sait ce que représente 
le rugby en Pyrénées-Orientales, qui est connu, nous 
sommes les champions de France, et nous rivalisons, 
à 15 et à 13, avec les plus grandes équipes du champi-
onnat anglais. 

Le 16 août, j’ai évoqué Collioure, le 16 août il y a 120 000 
personnes à ces fêtes, à Millas, c’est 60 000 per sonnes 
sur quatre jours, et à Céret c’est 80 000 personnes sur 
trois jours. Alors ce que nous défendons en Catalogne 
Nord, c’est la continuité des traditions et de ces fêtes 
populaires, parce que nous estimons qu’elles font par-
tie de notre histoire, elles font partie d’un héritage que 
nous avons entre les mains, et qu’il convient de per-
pétuer et de transmettre aux générations futures, afin 
qu’elles soient elles aussi porteuses de ce riche passé. 
Ces traditions, ces fêtes populaires, c’est aussi ce qui 
fait notre identité, qui tisse aussi un lien social et qui 
permet à tous de se réunir le temps de quelques jours de 
fête. Céret, Millas, Collioure ont accéder à une certaine 
notoriété grâce aux fêtes dont la corrida fait partie, mais 
ces fêtes, j’insiste, ne se limitent pas à la corrida. 

Défendre nos traditions et nos fêtes populaires c’est 
aussi se mobiliser pour éviter qu’elles ne se transfor-
ment en un vulgaire folklore, qui lui n’aurait pas la force 

de traverser le temps et les années, c’est la raison pour 
laquelle le conseil général que j’ai l’honneur de présider  
voté en 2009 justement une motion pour obtenir cette 
dérogation au niveau de l’Europe sur les «correfoc», et 
nous avons invoqué le caractère singulier et festif de la 
culture populaire catalane. 

Si vous le permettez, je voudrais évoquer ce principe 
de liberté et de tolérance. Au-delà du combat, au nom 
des traditions et de la culture, il nous semble également 
indispensable de préserver les valeurs essentielles dans 
toute démocratie, que sont les libertés individuelles.

Je veux dire ainsi l’équivalent de votre loi dans ce do-
maine, c’est ce que l’on appelle chez le règlement de 
l’union des villes taurines. Nous avons quarante-six 
villes taurines, donc les trois nord-catalanes, qui sont 
justement ces villes qui sont chargées au travers de ce 
parlement particulier de préserver l’éthique de la cor-
rida, c’est à dire les règles de la corrida. Donc, nous 
estimons que la vraie norme doit être le respect de la 
différence et de la volonté individuelle. 

Mesdames, messieurs m’acheminant vers la conclu-
sion de mon propos synthétique, dans cette approche du 
culte du taureau qui peut nous unir ou peut nous désu-
nir, et je suis conscient que la décision que vous avez à 
prendre est difficile, et non exempte de nuances. Pren-
dre position par rapport à la corrida est un débat et j’en 
suis conscient qui dépasse les clivages politiques tradi-
tionnels, j’en veux pour exemple en France les groupes 
de défense de la tauromachie qui rassemblent à l’As-
semblée nationale et au Sénat chez nous, les parlemen-
taires, qui rassemblent des parlementaires aussi bien de 
gauche que de droite. Et comme je l’ai dit, on ne peut 
faire abstraction de la notion de liberté, de la liberté, et 
du pluralisme, qui sont des valeurs au nom desquelles 
il a fallu parfois dans nos pays durement combattre. En 
Pyrénées-Orientales, notre département a toujours été 
tolérant de ce point de vue et je formulerai le vœu que 
nos cousins catalans le restent aussi. Le débat trouve 
un certain écho ici en Catalogne Sud, certes la preuve 
je suis parmi vous ici aujourd’hui, mais permettez-moi 
ces quelques remarques en conclusion et sans relancer 
le débat. 

La première que je voudrais faire c’est certes celui qui 
vous anime pour ou contre la corrida dans l’espace pu-
blic, la deuxième remarque que je voudrais faire c’est 
par rapport à nos priorités parce que j’ai moi aussi en 
face de moi, certes ils sont très minoritaires mais, des 
anti-corridas qui essaient de mener des manifestations 
comme j’ai vu en entrant ici, qui essaient de dire le 
sang et tout cela. Souvent je vais au contact d’eux, leur 
dire aidez moi en tant que citoyen du monde à com-
battre d’abord tous ces problèmes posés au niveau des 
humains dans le monde. Je ne peux pas m’empêcher 
d’évoquer ces priorités pour les humains, sur les enfants 
qui meurent de faim au Darfour, ou ailleurs. Je ne peux 
pas m’empêcher de penser que tous les jours en Afg-
hanistan aujourd’hui meure un enfant. Et là aussi ces 
règles de priorité que je me permets d’évoquer, et donc 
vous le voyez, pour ou contre la corrida, pour ou con-
tre ces priorités qui je dirais passent devant ces débats 
là éventuellement au regard des libertés individuelles. 
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Et je voudrais, si vous le permettez terminer humoris-
tiquement ma troisième remarque, avec ce petit des-
sin que je vous ai amené ici qui symbolise d’une au-
tre façon le débat également et qui résume un peu mon 
propos lorsque j’ai des débats engagés moi aussi, qui 
montre cette arène d’un côté l’entrée avec un boucher 
pour l’abattoir, de l’autre côté l’entrée de l’arène avec 
le torero. En fait, une histoire de bovins, celui qui ren-
tre à l’abattoir dit à l’autre, tu es un sacré veinard, et 
celui qui rentre dans l’arène dit à l’autre tu es un sacré 
planqué, allusion étant faite à l’un qui vit huit mois et à 
l’autre qui vit minimum quatre ans. Et donc vous voyez, 
on peut trouver tous les débats que l’on souhaite à ce 
propos là, j’espère que je ne vous choque pas en évo-
quant à la fois la faim dans le monde de ces enfants, ces 
enfants tués et tout de suite après dans mon propos en 
venant à ce propos humoristique, mais c’est la réduction 
du temps qui me fait être à cela, je terminerai par deux 
considérations, l’une nationale dans mon pays et l’autre 
liée à nous, à nous les Catalans. 

Celle liée à mon pays, je ne sais pas, et je ne suis pas 
suffisamment fin connaisseur de votre histoire politi-
que au sens du présent, je veux dire par là qu’est en 
train de naître en France, là, c’est tout récent, une espè-
ce de ras le bol je dirais, de ces considérants nationaux, 
de ces élites nationales, nous on appelle ça les Pari-
siens, on n’a rien contre les Parisiens en tant que tels, 
de ces élites nationales qui nous disent comment il faut 
penser, et je le dis parce que si ce débat devait survenir 
en France, ce serait encore le débat de nos élites con-
tre le peuple. Et je sais comment terminerait ce débat. 
Permettez-moi cette parenthèse, je suis actuellement 
en campagne électorale en France, puisque au-delà de 
ma fonction de président du conseil général, je suis le 
premier vice-président de la région, Languedoc-Rous-
sillon. Et nous sommes en pleine élection, peut-être 
que vous suivrez le résultat, pas ce dimanche l’autre 
qui est le 14 mars et le 21. Et actuellement nous avons 
cet énorme débat, c’est notre seule région qui le pose 
d’ailleurs en France les autres régions ne le posent pas. 
Eh bien, si le sondage dans les urnes confirme le son-
dage, les différents sondages que nous avons, rien que 
sur ce thème, nous sommes extrêmement populaires et 
suivis. Et là aussi ça traverse le clivage droite-gauche 
habituel. Et je le posais en interrogation parce que je 
ne sais pas si cela existe chez vous mais chez nous je 
sais qu’il se traduirait comme cela. C’était ma premiè-
re conclusion et ma deuxième conclusion je voudrais 
l’évoquer par rapport à la Catalogne, je voudrais l’évo-
quer par rapport à la Catalogne qui nous réunit. Le fait 
culturel gomme notre frontière de plus en plus, seules 
les Pyrénées demeurent. Et souvent je suis invité ici 
et à mon tour j’invite vos responsables politiques et 
souvent sur le fait culturel, c’est ce qui nous unit le 
plus en disant il n’y a plus de Catalogne Sur, il n’y a 
plus de Catalogne Nord, il n’y a qu’une Catalogne. On 
le dit très facilement sur le fait culturel. Eh bien ce 
souhait que nous avons de gommer la frontière pour 
ne laisser que les Pyrénées, j’ai envie de vous dire, 
faisons en sorte de ne pas avoir une division naissan-
te qui consisterait à dire qu’il y aurait une Catalogne 
tolérante et une Catalogne qui ne le serait pas. Voilà 
mon mot de la fin. 

(Traducció.)

És tot un orgull i un honor poder parlar aquí, davant 
vostre, sobre un tema important. Us demano perdó, 
però les meves capacitats lingüístiques són molt millors 
en francès que en català, i m’agradaria poder expres-
sar-me en francès sobre aquest tema tan apassionant. 

La idea general del meu discurs, ho anuncio en la in-
troducció, és no inclinar-me formalment a favor o en 
contra de les curses de braus; el meu objectiu és defen-
sar els actes populars, les tradicions. I, en general, la 
llibertat i la tolerància. Si m’ho permeteu, aquest serà 
l’eix principal de la meva intervenció. Primer, amb el 
vostre permís, en la meva presentació general m’agra-
daria evocar alguns aspectes històrics del que repre-
senten les curses de braus a la Catalunya del Nord; 
rememorar l’època en què es deixaven anar els braus, 
de la creació de les primeres arenes i, a continuació, 
parlar-vos de l’exemple de tres ciutats, Ceret, Millars i 
Cotlliure, tres ciutats taurines on se celebren grans fes-
tes populars que tots els anys atreuen desenes de milers 
de persones.

Bé, si m’ho permeteu, voldria compartir amb vosaltres 
el que defensem a la Catalunya del Nord, és a dir, aques-
ta continuïtat de les tradicions i dels aplecs populars, 
i en aquest punt també voldria incloure la noció de lli-
bertat i tolerància. 

Senyores, senyors parlamentaris, avui m’adreço a tots 
vostès, tinc l’oportunitat d’expressar-me en aquest re-
cinte, i sóc conscient que d’aquí a pocs dies es pronuncia-
ran sobre la possible prohibició de les curses de braus 
a Catalunya. Parlo en nom propi, a títol personal, però 
sóc president del Consell General dels Pirineus Orien-
tals i no puc deixar de banda el meu càrrec i que re-
presento un territori. M’agradaria compartir amb tots 
vostès algunes reflexions. Encara que és prou evident, 
em veig obligat a parlar-ne. La meva intenció no és 
immiscir-me en el debat que porteu a terme, però vull 
explicar-vos el que passa a l’altre costat dels Pirineus 
pel que fa a les curses de braus i, sobretot, pel que fa 
a aquestes tradicions culturals, populars. Aquesta tra-
dició s’inscriu en un espai de llibertat, que cal, segons 
el meu parer, conservar justament en nom del principi 
de llibertat i, més àmpliament, de tolerància. A més, 
a França, a la nostra república, aquest concepte està 
fortament arrelat, es plasma en la divisa republicana i 
es resumeix en tres paraules: llibertat, igualtat i frater-
nitat. Cada vegada que hi ha un debat, un debat pro-
fund, veiem que podem reprendre i recuperar aquests 
tres principis. De fet, aquest principi fonamental tam-
bé és el del respecte del que passa al nostre voltant. 

Des d’un punt de vista històric, és difícil datar amb ex-
actitud l’aparició de les curses de braus a la Catalunya 
del Nord, però podem dir que es remunten als segles xv 
i xvi. Als pobles del Vallespir i la plana del Rosselló es 
corria davant el brau. Primer es corria davant el brau 
i després es matava i es compartia a la plaça del poble. 
En aquella època ja tenia un caire popular i incloïa un 
aspecte de comunió, la noció fonamental dels codis, la 
noció de compartir. Amb el temps va evolucionar cap a 
la formació de colles que anaven de poble en poble per 
córrer davant el brau, aquí es veu el procés de profes-



Sèrie C - Núm. 757 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 4 de març de 2010

7

SESSIÓ NÚM. 45 COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I HABITATgE

sionalització i es comencen a dictar les primeres regles 
d’aquesta especialitat. 

Encara no n’he parlat, però, actualment, en altres po-
bles, com als Banys d’Arles, també se celebren les Fes-
tibanyes. Aquestes festes tenen lloc el primer cap de 
set mana de setembre de cada any i recuperen aquests 
jocs i aquesta relació amb el brau. A partir d’aquesta 
festivitat retrobem els jocs i el brau, els jocs antics, de 
fa dos segles. 

En el segle xix s’oficialitza el naixement de les curses 
de braus, posterior a les colles que anaven de poble 
en poble, i es construeixen les primeres arenes. A Ce-
ret trobem petjades de la tauromàquia que daten del 
1800. A principi del segle xx es construeixen arenes una 
mica pertot arreu, però moltes no sobreviuen la Sego-
na Guerra Mundial. Els alemanys van desmuntar les 
de Perpinyà, que eren un lloc destacat des del punt de 
vista de la tauromàquia; les van desmuntar per utilit-
zar-ne la fusta i el ferro, i després no es van tornar a 
reconstruir. 

Bé, a partir d’aquest punt, si m’ho permeteu, vull evo-
car els exemples de Ceret, Millars i Cotlliure, que són 
ciutats taurines, per descomptat, però també ciutats que 
acullen grans festes populars. Bé, com ja he dit abans, 
atrauen milers i milers de persones. Córrer davant el 
brau, reunir-se a la plaça del poble, aquesta tradició 
ha perdurat al llarg dels segles. I encara ara retro-
bem aquest aspecte a les tres ciutats que he esmentat. 
Aquestes ciutats organitzen curses de braus, però ofe-
reixen molt més: veritables aplecs populars en què les 
curses de braus només en són un element més. Aques-
tes tres ciutats viuen durant diversos dies al ritme de la 
festa, al ritme de la «fira», com en diuen alguns, amb 
actes considerats com a tradicions catalanes. Parlo 
dels gegants, dels castells, dels aplecs i fins i tot dels 
correfocs. Arribats a aquest punt, voldria fer un parèn-
tesi sobre el tema dels correfocs, ja que hi ha noves pro-
hibicions europees que heu aconseguit evitar, perquè, 
si no m’equivoco, a iniciativa de la Generalitat, heu 
demanat l’excepció cultural, i l’heu obtinguda. A Fran-
ça no l’hem aconseguida, perquè el meu govern no ha 
considerat útil demanar-la, malgrat la meva insistèn-
cia, però és una lluita que continua, i amb això tanco 
el parèntesi sobre els correfocs. 

També voldria esmentar Cotlliure, on se celebra en ple 
mes d’agost la festa del patró de la vila, Sant Vicenç 
de Cotlliure. Aquestes cites ocupen la primera posició 
en les classificacions de les festivitats més seguides del 
meu departament, pràcticament al mateix nivell que el 
rugbi. I ja sabem què representa el rugbi als Pirineus 
Orientals, on es viu, som els campions de França i com-
petim, a quinze i tretze jugadors, amb els equips més 
importants del campionat anglès.

El 16 d’agost, 120.000 persones participen a Cotlliure 
en aquestes festes; a Millars es reuneixen seixanta mil 
persones en quatre dies; i a Ceret, vuitanta mil perso-
nes en tres dies. El que defensem a la Catalunya del 
Nord és la continuïtat de les tradicions i les festes po-
pulars, perquè considerem que formen part de la nos-
tra història, formen part d’una herència que tenim a 
les nostres mans i que cal perpetuar i transmetre a les 

generacions futures, perquè també siguin portadores 
d’aquest passat tan ric. Aquestes tradicions, aquestes 
festes populars també constitueixen la nostra identitat, 
que teixeix una xarxa social i que ens permet reunir-
nos durant alguns dies de festa. Ceret, Millars, Cotlliu-
re han aconseguit certa notorietat gràcies a les festes, 
que inclouen les curses de braus, però que, ho repe-
teixo, no es limiten únicament a les curses de braus. 

Defensar les nostres tradicions i les nostres festes po-
pulars també significa mobilitzar-nos per evitar que es 
transformin en un vulgar folklore, que no tindria prou 
força per perdurar en el temps i els anys. Per aquest 
motiu, el consell general que tinc l’honor de presidir 
l’any 2009 va votar justament una moció per obtenir 
una derogació en l’àmbit europeu sobre els correfocs, 
i vam invocar el caràcter singular i festiu de la cultura 
popular catalana. 

Si m’ho permeteu, voldria evocar aquest principi de lli-
bertat i tolerància. Més enllà de la lluita, en nom de 
les tradicions i de la cultura, creiem que és indispen-
sable preservar els valors essencials en democràcia, 
les llibertats individuals. Em refereixo a l’equivalent 
francès de la vostra llei en aquest àmbit, el que ano-
menem el Reglament de la Unió de les Ciutats Tauri-
nes. Tenim quaranta-sis ciutats taurines, n’hi ha tres 
de nord-catalanes que són justament les ciutats en-
carregades, a través d’aquest parlament particular, de 
preservar l’ètica de les corrides de toros, és a dir, les 
seves regles. Bé, creiem que la veritable norma ha de 
ser el respecte de la diferència i de la voluntat indivi-
dual. 

Senyores i senyors, m’aproximo a la conclusió del meu 
discurs sintètic, d’aquesta reflexió sobre el culte al toro 
que pot unir-nos o desunir-nos, i sóc conscient que la 
decisió que heu de prendre és difícil i té molts matisos. 
Posicionar-se amb relació a les corrides de toros és tot 
un dilema i sé que sobrepassa les divisions polítiques 
tradicionals. A França, per exemple, els grups de de-
fensa de la tauromàquia reuneixen a l’Assemblea Na-
cional i al Senat parlamentaris tant d’esquerres com 
de dretes. Tal com he dit, no podem fer abstracció de 
la noció de llibertat i de pluralisme, que són valors en 
nom dels quals a vegades hem hagut de lluitar fervent-
ment. Els Pirineus Orientals, el nostre departament, 
sempre ha estat tolerant des d’aquest punt de vista i 
m’agradaria que els nostres cosins catalans també ho 
fossin. El debat té certa repercussió aquí, a la Catalu-
nya Sud, la prova és que avui sóc a Barcelona, entre 
vostès. Però permeteu-me afegir algunes observacions 
com a conclusió, sense tornar a reactivar el debat. 

La primera observació que voldria fer és la que us po-
siciona a favor o contra les corrides de toros en l’àmbit 
públic. La segona observació és amb relació a les nos-
tres prioritats, perquè jo també tinc davant meu, enca-
ra que és veritat que són molt minoritaris, grups an-
titaurins que intenten organitzar manifestacions, com 
he vist abans d’entrar en aquest recinte, que intenten 
destacar la sang i tot això. Sovint els busco, els dema-
no que m’ajudin com a ciutadà del món a combatre, 
primer, els problemes en l’àmbit humà en el planeta. 
No puc evitar evocar aquestes prioritats pel que fa als 
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humans, als infants que moren de fam a Darfur o en 
altres indrets; no puc evitar pensar que actualment a 
l’Afganistan cada dia mor un nen. I també aquestes re-
gles de prioritats que em permeto esmentar, en defensa 
o contra les corrides de toros, a favor o contra aques-
tes prioritats, que crec que són més importants que els 
debats pel que fa a les llibertats individuals.

M’agradaria, si m’ho permeteu, acabar humorística-
ment el meu tercer comentari, amb aquesta petita ca-
ricatura que us he portat que simbolitza d’una manera 
diferent el debat i que resumeix una mica el meu dis-
curs quan participo en debats compromesos. La imat-
ge mostra, d’una banda, l’entrada de l’escorxador amb 
un carnisser; de l’altra, l’entrada de la plaça amb un 
torero. De fet, és un acudit sobre toros. El toro que en-
tra a l’escorxador diu a l’altre: «Renoi, que afortunat 
que ets!» El de lídia, que entra a la plaça, diu a l’altre: 
«Renoi, tu sí que tens bons padrins.» Fa referència que 
un viu vuit mesos i l’altre, quatre anys, com a mínim. 
Com veieu, podem trobar tota mena d’opinions sobre 
aquest tema. 

Espero que no us hagi sorprès que citi els infants que 
moren de fam al món, els nens morts i, a continuació, 
continuï el discurs amb un toc d’humor, però és el poc 
temps de què disposo el que m’hi obliga. 

Acabaré amb dues conclusions, una de nacional en el 
meu país i l’altra relacionada amb nosaltres, els ca-
talans. Primer, no conec prou profundament la vostra 
història política present, però vull parlar del que neix 
en aquests moments a França, és recent.  Podríem dir 
que hi ha un sentiment de cansament respecte als lí-
ders nacionals, les elits nacionals, nosaltres els ano-
menem «els parisencs». No tenim res contra els pari-
sencs com a tals, d’aquestes elits nacionals que ens 
dicten com hem de pensar, i ho dic perquè, si s’hagués 
de fer aquest debat a França, seria de nou el debat de 
l’elit contra el poble. I sé com acabaria el debat. 
Deixeu-me fer aquest parèntesi: actualment estic en 
campanya electoral a França, perquè, a més de la me-
va funció com a president del consell general, sóc vi-
cepresident de la regió, el Llenguadoc-Rosselló. Ens 
trobem en ple procés electoral, potser en seguireu els 
resultats –no són aquest diumenge, sinó el que ve, el 
14 i el 21 de març. Actualment estem immersos en 
aquesta polèmica i, de fet, som l’única regió de Fran-
ça que es planteja aquesta qüestió. Bé, si les enquestes 
es confirmen a les urnes, només en aquest tema som 
molt populars i rebem molt de suport. Una vegada 
més, sobrepassa les divisions típiques entre dretes i 
esquerres. Ho posava en dubte, perquè no sé si tam-
bé existeix a casa vostra, però a França és tradueix 
d’aquesta manera.

Aquesta era la meva primera conclusió. Pel que fa a la 
segona, voldria parlar respecte a Catalunya, que ens 
ha reunit. El fet cultural esborra cada vegada més la 
nostra frontera, només hi queden els Pirineus. Sovint 
em convideu aquí i jo convido els vostres responsables 
polítics, sovint pel fet cultural. És el que més ens uneix, 
ja no hi ha la Catalunya Sud i la Catalunya Nord, no-
més hi ha una Catalunya. En el terreny cultural només 
hi ha una sola Catalunya.

Doncs, bé, aquest desig que tenim d’esborrar la fron-
tera per deixar-hi únicament els Pirineus,... tinc ganes 
de dir-vos-ho, no la dividim entre una Catalunya tole-
rant i una altra que no ho és. Amb això, acabo la meva 
intervenció. 

La presidenta

Bé. Moltes gràcies. Feta aquesta exposició sobre la mi-
rada de les viles taurines dels..., no diria cosins (la pre-
sidenta riu), dels germans del nord, els diferents grups 
parlamentaris poden plantejar-li les qüestions que, amb 
relació al que vostè ha explicat, els puguin interessar.

En primer lloc, li donarem la paraula al representant del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió. És el senyor 
Rull i té la paraula.

El Sr. Rull i Andreu

Gràcies, senyora presidenta. Senyor Bourquin, és un 
autèntic honor que una autoritat de l’Estat francès, de 
la Catalunya Nord, pugui comparèixer en aquest... (Veus 
de fons.) Deia que és un autèntic honor que una autori-
tat de l’Estat francès, de la Catalunya del Nord, pugui 
comparèixer en aquest Parlament de Catalunya. La in-
tervenció ha estat molt interessant, en el sentit que no-
saltres ja vam subratllar, en el seu moment, en el debat 
a la totalitat d’aquesta iniciativa, que no estem parlant 
d’un tema Catalunya-Espanya. Nosaltres defensàvem 
la catalanitat de les festes amb els toros i el fet, doncs, 
que hi hagi un territori català a l’Estat francès que tam-
bé tingui aquest costum, doncs, evidentment, reforça el 
plantejament que vam fer aleshores.

També li agraïm que hagi vingut avui, formalment, com 
a president del Consell General dels Pirineus Orientals 
i li ho agraïm com a diputats. Perquè a tots nosaltres 
se’ns va lliurar un document, un manifest en defensa 
de la festa amb braus, en el seu moment, signat per un 
conjunt important de càrrecs de l’Estat francès i, ahir, 
una associació de defensa dels animals d’aquí, de Ca-
talunya, ens feia avinent un comunicat d’una associació 
francesa, de la FLAC, en el qual explicava que, de la 
llista d’autoritats franceses que ens van passar, doncs, hi 
havia alguns elements que no acabaven de quadrar: que 
hi havia tres diputats signants que eren morts, sis alcal-
des que ja no ostentaven el seu càrrec i dinou diputats 
que no acabaven d’aparèixer com a diputats, no? I, per 
tant, avui, sabem que vostè compareix, efectivament, 
com a president del consell general i s’expressa en els 
termes que ha expressat.

Segona reflexió que voldria fer. És que ens pogués ex-
plicar quina és la regulació que hi ha amb relació a les 
festes o als espectacles –permeti’m que utilitzi l’ex-
pressió «espectacles», em sembla que ens hi senti-
rem còmodes tots plegats– amb toros i, concretament,  
les corrides de toros, en el conjunt de l’Estat francès, 
en el conjunt de la República Francesa. És a dir, en 
aquells municipis que no són ciutats taurines..., què 
passa a la resta? Hi ha una interdicció, hi ha una pro-
hibició específica per dur a terme aquesta activitat? És 
a dir, hi ha una part de França a la qual s’ha prohibit, 
efectivament, aquest tipus d’activitat i en quins termes 
es regula, eh? Vostè ens ha fet un prec, per tal que, 
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aquí, no es procedeixi a la prohibició d’aquesta activitat, 
apel·lant als principis de llibertat i igualtat, però ens 
agradaria saber si a la resta de l’Estat francès s’aplica 
o no s’aplica.

I acabo amb una última reflexió, que és la següent –amb 
molta cordialitat, eh?, senyor Bourquin: vostè, en base 
als principis de llibertat i igualtat, ens ha demanat que 
siguem respectuosos amb una tradició i amb un costum. 
Amb tota cordialitat, eh?, nosaltres també..., des de la 
Catalunya del sud, i a vostè, en la mesura que és una 
autoritat francesa, també li demanaríem que, en virtut 
d’aquests principis universals i compartits de llibertat i 
igualtat, es poguessin aplicar amb la mateixa intensitat 
amb relació a les llengües dels territoris francesos que 
no són el francès.

Moltes gràcies, senyora presidenta.

La presidenta

Gràcies. Algun altre grup parlamentari vol intervenir? 
(Pausa.)

Senyor Pérez, vol intervenir vostè? O no? (Pausa.) Si us 
plau... Ah! Té la paraula el senyor David Pérez.

El Sr. Pérez Ibáñez

Entén, senyora presidenta, que estava parlant amb el 
vicepresident del Parlament. Moltes gràcies. Tinc la 
paraula?

La presidenta

Sí, sí.

El Sr. Pérez Ibáñez

Doncs, moltes gràcies.

La presidenta

Esperi’s, que el presento, si li sembla bé. (La presidenta 
riu.)

El Sr. Pérez Ibáñez

Ah, sí. Sí, sí.

La presidenta

Té la paraula el senyor David Pérez, en nom del Grup 
Socialistes - Ciutadans pel Canvi.

El Sr. Pérez Ibáñez

Moltes gràcies, senyora presidenta. Moltes gràcies, se-
nyor Bourquin, por la presencia..., per la presència avui 
en aquest Parlament i també pel suport que van demos-
trar vostès i molts més dirigents francesos en la carta 
als polítics francesos, una carta absolutament respec-
tuosa, que deia que era una decisió difícil, que era una 
decisió complicada, que havíem de tenir moltes coses 
sobre la taula a l’hora de prendre la decisió, però que, 
segurament, els elements de la llibertat, els elements de 
la tradició haurien també d’estar sobre la taula, a l’hora 
de prendre aquesta decisió.

Únicament, parlar de dues qüestions que han sortit 
aquests dies en el debat. La importància que va tenir 
la Il·lustració a Europa a l’hora de prendre una sèrie de 
decisions, des del punt de vista ètic de les persones i, en 
aquest sentit, França, paradigma de la Il·lustració, para-
digma de la llibertat, d’alguna manera, ha pres aquesta 
decisió tan senzilla com allà on hi han toros, que n’hi 
hagin, i on no n’hi han, que no n’hi puguin haver. No 
trobo solució més perfecta, en aquesta qüestió.

I una segona qüestió. Vaig tenir l’oportunitat d’anar 
a Ceret. A Ceret hi han dues qüestions per les quals 
jo crec que la gent, diguem-ne, no perdona, que són 
el rugbi i els toros, que són la màxima representa-
ció de la catalanitat. Vaig tenir també l’oportunitat de 
participar en unes curses de braus; com aquí, exacta-
ment com aquí: amb picador..., potser els braus, una 
miqueta més potents. Però amb una gran diferència, 
que es cantava l’himne nacional de Catalunya, que 
estava plena, la plaça, de senyeres, que les persones 
es taven amb el vestit regional català i, sobretot, un 
gran respecte a totes aquelles persones que veníem 
de Catalunya a participar d’aquella activitat festiva. 
Vostè ho deia perfectament: «Les tradicions culturals 
han de servir per unir, no per separar els pobles.» Hi 
estic absolutament d’acord i també estic absolutament 
d’acord amb una qüestió que vostè plantejava: segura-
ment, aquest debat s’està plantejant entre elits cultu-
rals que pensen d’una determinada manera, potser una 
miqueta allunyada del que pensa la immensa majoria 
de la població.

Moltíssimes gràcies, senyora presidenta; moltíssimes 
gràcies, senyor Bourquin.

La presidenta

Gràcies. Té la paraula la senyora Patrícia Gomà, és la 
representant del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya.

La Sra. Gomà i Pons

Moltes gràcies, presidenta. Moltes gràcies per ser avui 
aquí, senyor Bourquin, i..., bé, li volia fer un parell de 
reflexions a la seva exposició. Vostè ens recordava, 
doncs, els principis de llibertat, igualtat i fraternitat en 
què se sustenta, doncs, diríem..., l’origen, des de la Re-
volució Francesa, no?..., es sustenta tot el món jurídic 
sobre aquests principis i es sustenten gràcies a l’exis-
tència d’un ordenament jurídic, gràcies a l’existència 
del dret.

Jo crec que el nivell de desenvolupament de les socie-
tats es mesura també per l’ordenament jurídic, pel dret 
que tenen aquestes societats, no tant per les conductes 
individuals dels seus membres, dels membres d’aquesta 
societat, sinó pel dret de què es dota aquesta societat. 
Pels instruments jurídics... I el dret i els instruments 
jurídics de la societat el que fan és assegurar drets, es-
tablint limitacions i prohibicions; blinden els drets a 
través de prohibicions. I un exemple, doncs, és l’orde-
nament jurídic de l’Estat francès, que, molt garantista 
en drets i, per tant, doncs, fixa moltes i moltes restric-
cions i prohibicions.
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Crec que aquí no es tracta de fer un debat de catalanitat; 
ha quedat constatat que els braus són una tradició i és 
una tradició catalana. Del que es tracta aquí, és de fer 
un debat ètic, intentem fer una reflexió ètica.

Els braus són una tradició, i no en tenim cap dubte. Vos-
tè ho ha comparat amb la rellevància social del rugbi. 
Nosaltres creiem que els valors de l’esport són molt 
diferents dels valors que hi ha darrere de la cursa de 
braus, m’agradaria saber la seva opinió al respecte. Creu 
que els valors que transmeten l’esport o les curses de 
braus són els mateixos?

També nosaltres creiem que les tradicions evolucionen i 
evolucionen en la mateixa velocitat que ho fa la societat. 
Vostè creu que hi ha tradicions que poden desaparèixer, 
si la societat actual les repulsa en la seva majoria? Que 
creiem que és el que passa, aquí, a Catalunya, perquè 
crec que vostè ha de saber una dada i és que, a Catalu-
nya, la posició majoritària..., no és una qüestió d’elits, 
la posició majoritària d’aquest país és la contrària a les 
curses de braus.

I, per últim, li deia..., vostè ens ha parlat de l’ètica de 
la corrida. Jo li vull fer la següent pregunta. Vostè creu 
que és lícit, no?, sotmetre a una reflexió ètica la corri-
da i que, d’aquesta reflexió ètica, se’n pugui derivar la 
necessitat d’una prohibició, quan aquest espectacle no 
supera els mínims ètics que exigeix la societat actual 
en relació amb el tracte amb els animals?

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies. Seguidament, és el torn del Grup Parlamentari 
Popular i, en el seu nom, parlarà el senyor Rafel Luna.

El Sr. Luna i Vivas

Moltíssimes gràcies. Benvingut, president del Consell 
General dels Pirineus Orientals. Ha relatat, vostè, una 
història que és molt semblant a Catalunya, no? Vostè 
ha parlat dels dos pilars bàsics que nosaltres, els que 
defensem les corrides de toros, parlem; ha parlat de 
tradicions, ha parlat de llibertat. Ha parlat de qüestions 
que, a mi, em semblava que no em parlava una perso-
na de l’altre costat dels Pirineus, de la nació francesa, 
sinó que, realment, semblava que em parlava algú de 
Catalunya, no?, per tant, vull dir que hi ha una similitud 
molt important.

Jo li volia fer una pregunta..., en el tema de Ceret, però 
penso que el diputat David Pérez, que ell ho ha viscut 
en persona, doncs, ho ha definit d’una manera molt, 
molt, molt important.

Sobretot, les llibertats. Nosaltres, a Catalunya, tenim 
aquest respecte també a les llibertat i no a llibertats sola-
ment en qüestions del que són les corrides de toros, sinó 
llibertats també amb el que són els correbous, concre-
tament, doncs, amb aquest adhesiu, que m’han fet arri-
bar fa un moment, que és «Llibertat, Terres de l’Ebre», 
amb un toro i la senyera, no? Vull dir que això també 
és il·lustratiu que a Catalunya també hi ha un clamor 
d’aquestes llibertats.

Per cert, llibertat a les Terres de l’Ebre, que també de-
manen tots els grups d’aquesta cambra, inclosos els 
grups de Convergència i Unió i d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya. El que passa és que no sabem quin 
dels dos tipus, aquí, fem, si fem les corrides de toros 
o fem una altra activitat. Jo penso que l’activitat és la 
mateixa; el que..., una té uns interessos especials i les 
altres, no.

Jo solament li diré una cosa. Estic completament d’acord 
amb vostè. Jo, des que ha començat aquesta comissió, 
sap en què penso? Jo no penso en els toros. Jo penso 
si, a Catalunya, el més important que tenim en aquests 
moments és un debat de les corrides de toros i no pensar 
que tenim 600.000 aturats i que van en increment; si 
això no és el problema real de Catalunya i no un altre.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies. És el moment de conèixer l’opinió del repre-
sentant del Grup d’Iniciativa Verds - Esquerra Unida 
Alternativa. És el senyor Francesc Pané.

El Sr. Pané Sans

Gràcies, senyora presidenta. Bon dia, a les diputades i 
diputats, convidats i convidades. Molt bon dia, també, 
senyor Bourquin. No, no s’hi immisceix. Nosaltres li 
agraïm molt que vingui a donar-nos el parer d’aques-
tes ciutats taurines de la Catalunya Nord. Li ho agraïm 
molt.

Jo lamento no estar en absolut d’acord amb res del que 
vostè ha justificat com a pervivència i presència d’una 
tradició, la taurina, en aquestes poblacions, avui, de 
l’Estat francès. Em permetrà que li faci algunes consi-
deracions i, després, podem debatre al respecte, amb el 
poc temps que tenim.

Primera, és evident que aquest no és un debat territo-
rial. Ja ha quedat clar, en les sessions d’ahir, i crec que 
vostè també en té consciència. No és un debat sobre la 
catalanitat o no-catalanitat, sinó que és un debat sobre 
els límits de l’ètica en el gaudi i en la diversió de les 
persones i, en aquest cas, amb utilització d’animals i, 
amb tota seguretat, de dolor dels animals i de mort en 
l’espectacle dels animals.

Segona consideració. Vostè ens ha explicat totes les tra-
dicions –i jo li ho agraeixo molt, perquè he après moltes 
coses– que hi ha en els pobles dels Pirineus Orientals, 
però convindrà amb mi que les tradicions, no necessà-
riament per ser tradicions són elles mateixes bones, si 
ho podem dir d’aquesta manera, o són ètiques i que les 
tradicions tampoc no són immutables, ni encara les que 
són ètiques no són immutables. Per tant, la tradició no 
justifica la brutalitat, si és que, efectivament, arribem 
a considerar que una tradició, avui, segle xxi, és una 
tradició de brutalitat.

La tercera consideració. Pels mateixos principis de la 
tolerància que hi ha darrere de la igualtat i de la lliber-
tat i de la fraternitat, jo demano tolerància també per 
a aquella gent que creiem que aquesta festa no és èti-
ca i la tolerància per als animals; la tolerància per als 
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animals, als quals se’ls sotmet al dolor, se’ls sotmet a 
l’espectacle de la mort.

I, finalment, permeti’m que –acabo, senyora presiden-
ta– faci referència també a la llista que tan amablement, 
i crec que era una extraordinària cosa, ens van fer ar-
ribar amb el manifest les autoritats catalanofranceses. 
És veritat que conté errors, probablement, no volguts, 
però conté errors i que, per tant, no és del tot raonable 
la quantitat de persones que diuen recolzar el manifest 
que porta la carta? Ens ho pot explicar això?

Moltíssimes gràcies per la seva compareixença o pel seu 
viatge, de totes maneres.

Gràcies, senyora presidenta.

La presidenta

Gràcies, senyor Pané. (El Sr. Rivera Díaz demana per 
parlar.) Ai, disculpi. Ara és el torn del representant del 
Grup Mixt, que és el senyor Albert Rivera.

El Sr. Rivera Díaz

Gràcies, senyora presidenta. Gràcies al senyor Bour-
quin, també, per la seva intervenció. Jo li diré que, en 
nom de Ciutadans, nosaltres no hem fet cap defensa, en 
aquesta cambra, de les tradicions; creiem, com ha dit el 
representant d’Iniciativa, que les tradicions van mutant, 
van canviant, van evolucionant i, per tant, el nostre ar-
gument principal per no estar a favor que es prohibeixin 
les corrides de toros..., per nosaltres no és la tradició. 
Però sí que n’és un altre que ha dit vostè, que diu en 
aquest manifest de tots aquests càrrecs públics, que ens 
van fer arribar, que és la llibert. I feien vostès referència, 
en aquella carta, jo crec que amb molt de sentit comú, 
que, si aquest país, que ha patit durant quaranta anys 
falta de llibertats, no s’havia de replantejar, a l’hora de 
prohibir les coses..., com ho fem i de quina manera? 
Aquest és el veritable debat que hi ha en aquest Parla-
ment. És a dir, com a societat, com a Parlament, com a 
diputats, estem disposats que el debat sigui si nosaltres 
estem capacitats per anar prohibint tradicions en funció 
de les majories o les minories i el suport que tinguin? 
Doncs, jo crec que no.

S’ha parlat abans de... I també perquè ho sàpiga vostè. 
Això que s’ha dit que la majoria de catalans estan en 
contra de les corrides de toros... En tot cas, a la majoria 
de catalans no li agraden les corrides de toros, com a 
mi, que és el meu cas, però, que no t’agradin, no vol dir 
que les vulguis prohibir. Per tant, el debat no és aquest, 
no s’emporti vostè una imatge que no correspon a la 
realitat. És a dir, hi ha una minoria que li agraden els 
toros, hi ha una altra minoria que vol prohibir-los per 
llei i som una immensa majoria de catalans que ni estem 
ni a favor ni en contra, simplement, fem un debat sobre 
la llibertat. I, per tant, el nostre grup està absolutament 
d’acord amb aquest argument que vostè donava.

Per això, també li dic que no es deixi enredar per algun 
altre portaveu d’aquesta cambra que li ha fet referència 
al tema lingüístic i la llibertat, perquè, miri, aquí, no 
hi ha una sola escola pública, a Catalunya, on es pu-
gui estudiar en les dues llengües oficials. Per tant, que 
també ho sàpiga vostè, no es deixi enredar amb aquesta 

pregunta, perquè els nacionalistes aquí, a Catalunya, 
tampoc..., donen lliçons de llibertat, però, després, no 
l’apliquen en altres camps. Per tant, també li adverteixo 
que sàpiga la realitat plural de la nostra Catalunya, que 
és plural i molt diversa.

I, finalment, sí, en aquesta qüestió de la tradició i de 
la llibertat, jo volia fer-li una referència en el camp de 
la majoria. Les majories socials han fet canviar o fan 
canviar...., creu vostè que han de fer canviar el posicio-
nament, des del punt de vista de la regulació i la pro-
hibició? És a dir, creu vostè que, perquè hi hagi una 
majoria que li agraden els toros i una minoria que no 
li agraden, o a l’inrevés, hem d’anar a prohibir o creu 
vostè que és una qüestió de respecte, de tolerància i, en 
tot cas, que també, ho admetem des del nostre grup, és 
una evolució de les tradicions?

Gràcies, senyor Bourquin; gràcies, senyora presidenta.

La presidenta

Gràcies. Li han plantejat moltíssimes qüestions. No sé 
com s’ho farà per intentar donar-hi resposta, però, en tot 
cas, ara és vostè que té el torn per poder fer-ho.

El Sr. Christian Bourquin

Si vous le permettez, j’y répondrai globalement dans 
l’état d’esprit. Souvent la même question est apparue 
au travers de vos interventions, et je vais insister sur un  
point sur lequel j’ai été bref dans ma présentation. C’est 
en gros tout ce qui tourne autour de la réglementation 
des corridas en France. Je voudrais que la chose soit 
bien entendue entre nous. Chez nous, en fait il n’y a pas 
de loi en tant que telle. Il y a un règlement qui est con-
fié, décentralisé vers ce parlement des villes taurines. 
Et ce sont ces villes taurines qui depuis leur conseil 
municipal envoient, généralement c’est le maire, siège à 
ce parlement des villes taurines. Et leurs spécialités, à ce 
parlement, c’est de préserver l’éthique, de se comporter, 
d’édicter les lois, les règles, par rapport à la tauroma-
chie. Il y a quarante-six villes en France, et comme l’un 
d’entre vous l’a dit, on ne peut être ville taurine que si 
on a un passé taurin. On ne devient pas ville taurine 
parce que tout d’un coup on a la lubie d’aller vers ces 
spectacles là, donc que sont villes taurines cettes villes 
qui ont cette historie, ce passé. Et si vous n’avez pas 
cette histoire et ce passé, vous ne pouvez pas accéder 
au statut de villes taurines et donc vous ne pouvez pas 
organiser de corridas.

Donc, quelque part, suivant comment on le regarde, 
on peut dire que c’est un cercle fermé, de réglementa-
tion, d’organisation et je rejoins ceux qui ont évoqué 
cela, ceux qui n’aiment pas et qui n’apprécient pas ne 
sont pas dans ce cercle, ceux qui n’ont pas d’histoire 
ne sont pas dans ce cercle. Et ceux qui s’en occupent, 
c’est justement ceux qui ont cette histoire, et ceux qui 
estiment que ça correspond à une attente d’une partie 
de leur population, c’est une façon que nous avons en 
France de répondre à la fois, de ne pas faire une nor-
me, la norme n’y est pas pour tout le monde, il y a 
cette sensibilité qui consiste à dire si vous n’avez pas 
d’histoire, vous n’êtes pas concernés, et si vous avez 
une histoire, une tradition, là vous êtes concernés. Et si 
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vous voulez la faire vivre, il y a peut-être en France, là 
je n’en ai pas, il y a peut-être des endroits où il y a eu 
une histoire et qu’aujourd’hui cette histoire n’est pas 
exercée. Mais en tous les cas, lorsque certaines villes 
ont voulu reprendre les corridas, il y a nécessairement 
cette histoire.

Par exemple, dans nos statuts, dans notre façon d’abor-
der la chose, Perpignan qui a été par le passé une grande 
place taurine, si Perpignan voulait renouer avec la dé-
marche taurine et les corridas, au sens de la loi fran-
çaise, ils pourraient parce qu’il y a eu cette histoire, 
et qui donc aujourd’hui il faudrait qu’elle se réveille, 
bien entendu. Donc je voulais vous dire cela parce 
que j’ai bien compris que beaucoup d’interventions 
tournaient autour de cela, donc la législation, l’éthi-
que est faite à l’intérieur de ce parlement qui réunit 
ces villes concernées. Et donc les villes non concer-
nées ne viennent pas là-dedans. Sans quoi, c’est évi-
dent qu’à la limite elles sont majoritaires en France. 
Nous avons 36 000 communes en France, et nous en 
avons 46 qui elles disent nous avons cette passion et 
nous l’exerçons. 

La deuxième remarque que je voudrais faire, c’est que 
si cette tradition se perpétue, c’est parce qu’il y a du 
monde, et que ça intéresse du monde. Sans quoi ces 
fêtes populaires ne seraient pas des fêtes, s’il n’y avait 
personne. Si elles continuent à vivre c’est parce que 
justement il y a du monde qui y vient. Je vous ai parlé 
de ces estimations. En parlant de 60 000 personnes à 
Millas, de 80 000 à Céret, et de 150 000 à Collioure, 
et donc ça correspond également à des passions et je 
vous ai expliqué que cette passion était dans la pas-
sion à plusieurs niveaux. Je vous ai dit que la corrida 
n’était qu’une, je ne dis pas infime, mais qu’une partie 
de la fête, et ce que ne serait plus des fêtes, des férias, 
s’il n’y avait plus les corridas en tant que telles. Mais 
regardez à Millas, qui plus est, est une commune dont 
j’ai été le maire par le passé, et donc connaissant en-
core mieux, bien que je connaisse les autres aussi à 
fond, à Millas nous avons une corrida, sur quatre jours 
pour 60 000 personnes et notre place de toros, il y a 
2 000 places. Donc il y a une corrida où viennent 2 000 
personnes le jour de cette corrida mais la fête elle c’est 
60.000 personnes. 

Et les 60 000 rentrent dans cette ambiance, mais ne vi-
vent pas la corrida directement, mais ils admettent toute 
cette ambiance là, ce vécu, et d’ailleurs je me permets 
à partir de là si vous le souhaitez, madame la présiden-
te, nous pourrions l’été prochain assurer de vécu, pas 
une délégation, mais tous ceux qui veulent voir ceux 
qui sont pour et ceux qui sont contre, je serai ravi, et je 
formule l’invitation de pouvoir vous accueillir au moins 
une journée, si vous venez c’est au moins une journée, 
du matin 10 heures jusqu’au soir 23 heures. Et voyez 
bien que même dans une journée la corrida c’est une 
heure et demie, et c’est une ambiance générale, et ceux 
qui ne veulent pas venir à la corrida, ne viennent pas 
à la corrida, ils verront l’ambiance générale. Voilà le 
deuxième élément donc, oui, oui, vous me répondrez, 
sur... je vous pose une question sur l’invitation, parce 
que c’est important également, mais ça viendra peut-
être après votre loi. 

Je regarde mes notes, ah oui je voudrais dire aussi que 
sur l’éthique, on va jusqu’à ce que, du moins dans les 
Pyrénées-Orientales, mais en général en France, les cor-
ridas sont gérées par le privé, par le fait privé. Je veux 
dire par là, qu’en tant qu’institution publique s’il y a des 
subventions, ce sont des subventions à la fête en général, 
pas à la corrida en particulier. La corrida en par ticulier 
vit sa vie économique dans la fête en général. Ça aide 
à percevoir aussi l’importance de la fête en général par 
rapport à la corrida, je voulais le signaler également. 
Le parallèle avec le rugby, il est évident mais en termes 
de passion. 

Et, à la question que les traditions évoluent, oui peut-
être mais, vous savez tous ceux qui viennent, eux, se 
passionnent pour cela, et eux ne nous disent pas je 
souhaite que ça change, et cette passion ils la vivent 
comme l’amateur de rugby le vit, et j’aurais tendance 
à dire que si c’est bien expliqué, c’est susceptible d’ac-
cueillir encore plus de monde. 

Regardez le rugby, nous avons à chaque match à Per-
pignan 10 000 personnes, il y a à peine cinq ans, nous 
en avions 1 500.

Ça a progressé parce qu’on a expliqué, encore plus. On 
a donné du sens, et on peut donner du sens également 
à la corrida. On peut ne pas le voir que sous l’aspect 
du sang, il y a plusieurs autres choses, c’est pour ça 
que je me permettais de formuler une invitation, il y a 
plusieurs autres choses qu’on peut voir également. Là 
je suis mal placé pour le décrire, mais en tant que vécu, 
tous les sens que l’on peut donner à tout cela. J’en suis 
bien d’accord et j’avais noté, et quelqu’un m’a relayé 
en disant oui il y a certainement d’autres priorités à 
régler par ailleurs, mais je voudrais surtout insister sur 
ça, parce que souvent c’est ce que je ressens par rapport 
aux sensibles. Avez-vous eu un débat sur les abattoirs ? 
Je suis provoquant en vous disant cela, je le sais, je n’ai 
pas à le dire ici, c’est à vous. Mais j’ai des histoires 
moi là-dessus, vous savez un veau qui est tué à huit 
mois, vous y êtes allés dans un abattoir ? Eh bien, c’est 
horrible, parce que j’y suis allé moi. Vous savez quand 
le veau est pris, flanqué par deux pressoirs, retourné, 
décharge électrique dans la tête, vous trouvez que ce 
n’est pas violent ? Vous voyez, on peut lancer tous les 
débats, sincèrement, on peut lancer tous les débats, mais 
je m’abstiens. 

(Traducció.)

Si m’ho permeteu, respondré de manera global en aques-
ta mateixa línia. Sovint en les vostres preguntes es re-
peteixen les mateixes qüestions, i insistiré en un punt 
que he tractat breument en la meva presentació. A grans 
trets es tracta de tot el que passa al voltant de la re-
glamentació de les curses de braus a França. Vull que 
quedi ben clar. De fet, a França no hi ha una llei prò-
piament dita. Hi ha un reglament que es confia, es des-
centralitza al parlament de les ciutats taurines, nor-
malment és l’alcalde, des del consell municipal, qui se 
n’encarrega. El principi d’aquest parlament consis teix 
a preservar l’ètica, comportar-se, redactar les lleis, les 
regles, amb relació a la tauromàquia. Hi ha quaranta-
sis ciutats a França i, com ja heu dit, només podem ser 
ciutat taurina si tenim un passat taurí. No ens conver-



Sèrie C - Núm. 757 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 4 de març de 2010

13

SESSIÓ NÚM. 45 COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I HABITATgE

tim en ciutat taurina perquè tot d’una ens agafa el ram-
pell d’organitzar aquest tipus d’espectacles. Així, són 
ciutats taurines les que tenen aquesta història, aquest 
passat. I si no tens aquesta història i aquest passat, no 
pots accedir a l’estatus de ciutats taurines i, per tant, 
tampoc pots organitzar corrides.

D’alguna manera, segons com es miri, podem dir que 
és un cercle tancat, de reglamentació, d’organització. 
I m’uneixo als que ja n’han parlat: als que no els agra-
da i no ho aprecien no són dins aquest cercle, els que 
no tenen història tampoc no són dins aquest cercle. 
Els que se n’ocupen són justament els que presenten 
aquesta història i els que consideren que correspon a 
una demanda d’una part de la seva població. És una 
manera que tenim a França de tractar la qüestió, no 
podem fer-ne una norma, perquè la norma no és per 
a tothom. Hi ha un principi que consisteix a dir que 
si no teniu història, no hi esteu implicats; en canvi, si 
teniu una història, una tradició, doncs llavors hi esteu 
implicats. Si voleu que visqui..., potser hi ha a França, 
ara no ho sé, potser hi ha indrets en què hi ha hagut 
una història i ara no s’exerceix. De totes maneres, però, 
quan algunes ciutats han volgut recuperar les corrides 
de toros, per força significa que presenten aquesta his-
tòria.

Per exemple, segons els estatuts, segons la nostra ma-
nera d’abordar l’assumpte, Perpinyà podria reprendre 
les activitats taurines i les corrides de toros, perquè 
en el passat fou una gran plaça taurina. Segons la llei 
francesa, si Perpinyà ho volgués, podria recuperar-
ho, perquè ha tingut aquesta tradició. Bé, us dic tot això 
per què he observat que moltes de les intervencions de-
senvolupaven aquesta qüestió, per tant, la legislació, 
l’ètica es fa dins d’aquest parlament que reuneix les 
ciutats implicades. Per tant, les ciutats no implicades, 
evidentment la majoria a França, no hi entren. França 
té 36.000 municipis, dels quals quaranta-sis afirmen 
seguir aquesta passió i l’exerceixen. 

El segon aspecte que m’agradaria desenvolupar és que 
si aquesta tradició es manté és perquè té seguidors, 
perquè interessa a la gent. Sense públic, aquestes festes 
populars no serien festes. Si continuen vives és justa-
ment perquè hi ha gent que hi assisteix. Ja us he parlat 
de les xifres. Quan es parla de 60.000 persones a Mi-
llars, 80.000 a Ceret i 150.000 a Cotlliure, es parla de 
passions i, com us he explicat abans, aquesta passió 
té diferents nivells. Les corrides de toros, ho repetei-
xo, només són una part de la festa. En cap moment 
he dit que fos ínfima, però si no es fessin més corrides 
de toros, desapareixerien les festes, les fires com a tal. 
Posem el cas de Millars, que el conec perfectament, 
perquè fa temps en vaig ser l’alcalde, encara que tam-
bé conec les altres ciutats en profunditat. Bé, a Millars 
es fa una corrida de toros, en quatre dies hi assisteixen 
60.000 persones i a la nostra plaça hi ha 2.000 places. 
Per tant, a la corrida de toros vénen 2.000 persones el 
dia de la corrida en qüestió, però 60.000 persones 
gaudeixen de la festa en general.

I les 60.000 persones participen d’aquest ambient, però 
no viuen la corrida de toros directament, encara que 
accepten tot aquest ambient, el viuen. Aprofito per con-

vidar-vos, senyora presidenta, el proper estiu, no pas 
una delegació, sinó tots els que vulguin venir, els que 
estan a favor i en contra, seria tot un plaer poder-vos 
rebre com a mínim un dia, des de les deu del matí fins a 
les onze de la nit. Tingueu en compte que en tot un dia 
podem observar l’ambient general, la corrida de toros 
només dura una hora i mitja; les persones que no volen 
assistir a la corrida, no hi van i llestos, i veuen l’am-
bient general. Aquest és el segon element. Bé, sí, sí, ja 
em contestareu sobre... us faig una pregunta sobre la 
invitació, perquè també és important, però potser serà 
després de la vostra llei. 

Un moment, que consulto les meves anotacions... Tam-
bé us voldria parlar sobre l’ètica, com a mínim als Pi-
rineus Orientals, però en general a França. Les cor-
rides de toros es gestionen de manera privada, amb 
capital privat. Amb això vull dir que, com a institució 
pública, les subvencions, si n’hi ha, es destinen a la 
festa en general, però no pas a les corrides de toros 
en particular. Les corrides de toros viuen de la festa 
en general. Això ajuda a percebre la importància de 
la festa en general amb relació a les corrides de toros, 
també ho volia destacar. La comparació amb el rugbi 
és evident, però en termes de passió. 

És veritat que potser les tradicions evolucionen, però 
les persones que vénen són apassionades i no ens ex-
pressen que volen un canvi, viuen aquesta passió com 
ho fa un afeccionat al rugbi i, fins i tot, diria que, si 
s’expliqués apropiadament, l’espectacle encara rebria 
més públic.

Posem el cas del rugbi. Encara no fa ni cinc anys, a 
Perpinyà es comptabilitzaven 1.500 seguidors al camp, 
ara en som 10.000. La xifra ha augmentat perquè hem 
donat més informació, li hem donat sentit. I també ho 
podem fer amb la corrida. Si volem, ens podem limitar 
a veure la part de la sang, però hi ha molts més aspec-
tes. Per això, vull que vingueu, perquè hi ha moltes més 
coses per veure. 

No sóc el més indicat per descriure-ho, però segons la 
meva experiència, podem donar-hi molts sentits. Hi es-
tic totalment d’acord, i ho havia anotat, fins i tot algú 
m’ha recolzat. Hi ha altres prioritats que cal que tin-
guem en compte, volia insistir en aquest tema, perquè 
sovint és el que em fan pensar els més «sensibles». Heu 
fet un debat sobre els escorxadors? Us ho dic per provo-
car-vos; sé que no us ho he de dir jo, això és cosa vostra. 
Però un vedell que mor als vuit mesos..., hi heu anat mai, 
a un escorxador? Jo sí que hi he anat i us puc dir que és 
horrible. S’agafa el vedell, es bloqueja entre dues prem-
ses, es gira i rep una descàrrega elèctrica al cap. Creieu 
que això no és violent? Com veieu, podem encetar tots 
els debats que vulguem. Però jo me n’abstinc.

La presidenta

Disculpi, però tenim un altre compareixent... (Veus de 
fons.) La resta de compareixences, normalment, s’hi 
estan mitja hora, portem una hora...

El Sr. Christian Bourquin

Merci, merci.
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La presidenta

...hem acabat.

Vostè ens convidava...; jo li dic que, de moment, li  agraïm 
molt que hagin acceptat la nostra invitació a venir a 
aquest Parlament a exposar la seva percepció entorn 
d’aquest tema. El debat és bo, creiem, acabi com acabi, 
i suposo que, amb això, hi estem d’acord. Moltíssimes 
gràcies.

Suspenem la sessió dos minuts per rebre els següents 
compareixents.

Gràcies.

La sessió se suspèn a tres quarts de deu del matí i ca-
torze minuts i es reprèn a les deu i tres minuts.

La presidenta

Abans de continuar amb els següents compareixents, 
voldria comunicar-los els canvis que hi ha hagut respec-
te a l’ordre del dia que estava previst per a avui.

Modificació de l’ordre del dia

En primer lloc, sàpiguen que... I això ja els ponents i els 
membres de la comissió ho coneixen, però per fer-ho 
públic els vull dir que el senyor Luis Francisco Esplá, 
torero, que estava previst com a punt número 2 de l’or-
dre del dia, queda posposat per al dia 17 de març, que 
farem també compareixences; decau la compareixença 
de la senyora Maria da Luz Rosinha, alcaldessa de Vila 
Franca de Xira, a Portugal; es posposa la comparei-
xença del senyor Serafín Serrano, torero, que vindrà el 
dia 17, també, i es posposa la compareixença del senyor 
Jordi Portabella, que vindrà també el dia 17, eh?

Fets aquests petits canvis per dificultats d’agenda... (El 
Sr. Pérez Ibáñez demana per parlar.) Digui.

El Sr. Pérez Ibáñez

Sí. La compareixent que havia..., crec que era avui, crec 
que ha tingut una situació mèdica greu...

La presidenta

A qui es refereix?

El Sr. Pérez Ibáñez

A la portuguesa, eh? I, home, jo el que els diria, si és 
possible i si de cara al dia 17 pogués estar recuperada, 
que podria també aprofitar aquest espai perquè ho pugui 
fer. Si ho pot fer i si està recuperada. Em consta que és 
bastant greu el que li ha passat. Penso que no..., però 
jo, com a mínim, li diríem, si té la possibilitat de venir 
el 17, que...

La presidenta

Sí, sí. En tots els casos, s’ha donat la possibilitat de bus-
car una altra alternativa...

El Sr. Pérez Ibáñez

Com que vostè ha dit: «Decau...»

La presidenta

...per tal de... Però perquè la informació que ens havia 
arribat és que no era possible, de cap de les maneres, 
ni avui ni el dia 17. Si és que hi ha alguna possibilitat, 
doncs, ho tindrem en compte i, pel bé que es puguin fer 
el màxim de compareixences possibles, evidentment, 
ho recuperaríem.

Dit això, doncs, continuem aquest conjunt de compa-
reixences que estem fent, en aquests moments amb les 
dues persones que tenim a la taula. Cadascuna d’elles 
farà la seva intervenció; per separat, evidentment.

Compareixença
de Miquel Ferré i Avellanás, president de 
l’Agrupació de Penyes i Comissions de Bous 
de les Terres de l’Ebre, amb relació a la Pro-
posició de llei de modificació de l’article 6 
del text refós de la Llei de protecció dels ani-
mals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 
(tram. 353-00753/08)

En primer lloc, tenim la presència del senyor Miquel 
Ferré i Avellanás. És, actualment, el president de l’Agru-
pació de Penyes i Comissions de Bous de les Terres de 
l’Ebre i regidor de Sant Carles de la Ràpita. Té la pa-
raula.

El Sr. Miquel Ferré i Avellanás (president de l’Agru-
pació de Penyes i Comissions de Bous de les Terres 
de l’Ebre)

Gràcies, senyora presidenta. Senyors i senyores dipu-
tades del Parlament, tant si sou o no aficionats als bous, 
bon dia. Per començar, vull agrair a les més de quaranta 
penyes i trenta comissions de les Terres de l’Ebre el 
fet que m’hagin donat el reconeixement per a poder 
representar-los en aquest Parlament de Catalunya. Avui 
en dia és molt important, ja que posarem de manifest  
les nostres creences, les nostres inquietuds i, sobretot, 
els nostres sentiments.

Els bous són una tradició molt arrelada a les nostres 
terres; també és una expressió de cultura popular, que 
es va celebrant des del segle xvii. Als nostres pobles 
de les Terres de l’Ebre es tracta d’una veritable passió.  
I tant és així, que nosaltres diem que si no hi ha bous, 
no hi ha festes i si no hi ha festes, no hi ha poble. És tota 
una cultura popular. Però hi ha gent que, sense haver 
estat en cap d’aquests actes festius, té la compareixença 
i la greu capacitat de poder opinar.

Mireu, en diré una de molt clara. Si un gos mossega un 
home, no és cap notícia; però, si un home mossega 
un gos, és tota una llegenda de primera plana. Això és 
utilitzat per una part de tots aquests que n’opinen sense 
tenir la més mínima idea del que passa realment. He 
sentit moltes barbaritats com, per exemple –en faré 
dos–, que els bous de corda es lliguen per les potes: 
mentida! Que, als bous embolats, se’ls tira un líquid 
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inflamable per sota: mentida! I acaben dient tantes bar-
baritats que sembla que som una colla d’incivilitzats. 
Per mi, tots aquells que em semblen incivilitzats són 
tots aquells que són capaços de dir totes aquestes men-
tides.

No és la primera vegada que hi ha un interès de suprimir 
aquest tipus de manifestacions populars i sempre s’ha 
produït la resposta de la ciutadania i aquesta resposta, 
senyores i senyors, seguirà existint.

Des del sud de Catalunya, lloc on vivim, quan n’hem 
tingut l’ocasió, ens hem desplaçat a la capital del nostre 
país, Barcelona, per poder veure les corrides de braus, 
això que ara volen prohibir. Aquest fet, i em sembla 
així i m’ho recorda, quan a finals dels anys setanta, una 
bona colla de catalans havien d’anar a Perpinyà a po-
der veure unes pel·lícules que aquí estaven prohibides, 
no estaven permeses de veure, per uns censors que 
s’encarregaven de prohibir-les. Aquests censors eren 
els responsables de dir-nos què podíem veure i què 
no podíem veure al nostre país. La situació actual em 
porta el record d’aquells temps, perquè, en el cas que 
s’acaben prohibint les corrides de braus a Catalunya 
pels censors de torn, els aficionats ens haurem de des-
plaçar a Vinaròs, a Castelló, a València, ja que al nostre 
país no tindrem l’oportunitat de poder veure les corrides 
de braus. És una pena no poder veure, al meu país, allò 
que els altres sí que em permeten fer.

Mireu, sóc català i m’agraden els bous, m’agraden les 
corrides de braus. No per això, he de sentir-me menys 
català. Posar aquest fet de manifest o en dubte, seria fe-
rir la meua sensibilitat, els meus sentiments i, sobretot, 
els meus avantpassats. M’agrada poder tenir l’oportu-
nitat d’expressar-me al Parlament del meu país i penso 
que aquest també m’hauria de tenir en compte, encara 
que no tothom estigués d’acord amb mi. També tenim 
el dret de viure, xalar, al nostre país, allò que ens agra-
da. Estic orgullós de ser català i també, per descomp-
tat, de les Terres de l’Ebre; Catalunya no és únicament 
Barcelona.

Mireu, a mi m’agrada el futbol i no sóc ni soci ni segui-
dor ni del Barça ni de l’Espanyol; sóc soci i seguidor 
de la Unió Esportiva Rapitenca, equip del meu poble, 
equip que juga a tercera divisió. Aquí, en aquest Parla-
ment, crec que no hi ha ningú que també sigui soci de 
l’equip del meu poble. El fet que els meus sentiments 
estiguen en minoria no m’ha de fer sentir menys ca-
talà que qualsevol de vosaltres i penso que, realment, 
el Parlament del meu país també ha de tenir presents 
els gustos, el respecte i les tradicions populars de tot 
Catalunya.

Dit tot això, no em vull sentir ni millor ni pitjor que 
qualsevol de vosaltres, però estem en un país de lliber-
tats, no en un país de prohibicions. I si la festa no agra-
da, que sigui la mateixa gent que decidisca, perquè jo, si 
vull entrar a veure la corrida de braus, pago una entrada 
i, si no, no entro, així de clar. Trencant esta convivència, 
es dóna la raó del que he dit abans: censura. Simple-
ment, crec que m’he expressat bastant bé i crec que és 
un dels sentiments i una de les coses que, realment, la 
gent de les Terres de l’Ebre ho ha de dir així, perquè 
jo, ara com ara, estic orgullós de representar estes qua-

ranta penyes i estes trenta comissions que, realment, si 
no fos per ells, possiblement no estaria aquí expressant 
los nostres motius. Espero no ferir els sentiments de 
tots vostès.

Moltes gràcies per la seua atenció.

La presidenta

Moltíssimes gràcies, senyor Ferré. S’ha expressat bé i 
l’hem entès perfectament.

Compareixença
de Pedro Fumadó, ramader, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 6 
del text refós de la Llei de protecció dels 
animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 
(tram. 353-00755/08)

Seguidament, és el torn del senyor Pedro Fumadó Ame-
nós. Ell és ramader i representa una ramaderia de bous 
braus catalana, precisament, i, per tant, ens interessa co-
nèixer com veu ell tot això. Endavant, senyor Fumadó.

El Sr. Pedro Fumadó Amenós (ramader)

Senyora presidenta, senyors, molt bon dia a tothom. Se-
nyores i senyors diputats, faré un esforç de llegir en 
català, perquè vaig anar molt poc a estudi per a treballar 
de pastor i el poc que sé escriure és en castellà, encara 
que el meu català, el del sud, mai he deixat de parlar-
lo; ho faré per respecte a tots vostès i desitjo que vostès 
tinguin el mateix respecte a analitzar, amb coherència, 
el tema que tractem i no acaben amb una raça autòctona 
a Catalunya.

Un periodista em va dir: «Que content deu estar perquè 
va a parlar al Parlament.» Li vaig respondre –i és veri-
tat– que no estic gens content de vindre aquí a defensar 
la llibertat del «no prohibir».

En ple segle xxi, en un estat democràtic, no té raó de 
ser, perquè tots vostès ja saben que hi ha assumptes 
més importants de tractar per tirar endavant el que tots 
volem que sigui un país ric i pròsper. No té raó de vindre 
a defensar el bou brau, perquè ell ja es defensa sol i no 
entén de fanatismes ni de política. Prohibir les corrides 
és la sentència de mort de la raça del bou brau. Els po-
lítics que volen votar a favor de la ILP ho faran, perquè 
s’anomena «la fiesta nacional» i això no cau bé dins 
d’un nacionalisme. Els antitaurins lluiten per imposar 
la seua filosofia i, a vegades, per altres interessos.

Alguns de vostès, que volen votar en contra de les cor-
rides, ja ho demostren ben clar: no estimen el bou brau. 
S’escuden darrere d’ell per les seues pròpies creences i 
conveniències. Estic segur que, fins fa poc, vostès des-
coneixien que, a Catalunya, hi tenim nou ramaderies de 
bous braus. La ramaderia de la meua propietat, anome-
nada «del Xarnego», fou creada l’any 1891, portem cinc 
generacions d’un dur camí que ha sortejat calamitats, 
malalties, misèries, fenòmens climàtics i fins i tot una 
guerra. Però l’estimació pel bou brau ha pogut amb tot, 
ja ho diu la dita: «Ganadero se nace, no se hace.» Però 
jo, més que ramader, em sento pastor.
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Vaig deixar l’escola, prematurament, per portar a pastu-
rar els bous de la família. Recordo que, als setze anys, jo 
sol amb els animals, enmig del Montsià, amb una gran 
nevada, les vaques es van quedar sense poder pasturar 
i jo no tenia res per posar-me a la boca. No vaig dubtar 
un moment, tanco les vaques a tres vells corrals, agafo 
la vella Mobilette que tenia i marxo a una masia pro-
pera a comprar una bala de palla amb els pocs diners 
que tenia. Els meus animals van poder menjar; jo, no. 
Però la satisfacció de no veure’ls patir va omplir-me 
més que un bon plat de calent. Durant este temps, jo 
feia vida al monte amb les vaques, dormia enmig del 
ramat i els procurava les millors herbes, amb algun en-
surt amb pagesos que aviat es solucionava. Tan sols feia 
falta que els meus animals parlessin, perquè estàvem 
tan compenetrats, l’animal i jo, que, als divuit anys, ja 
podia llegir el pensament d’un bou o vaca brava i sabia 
la noblesa i l’agraïment de l’animal.

Tot i això, els diré que tinc marcat el cos per cornades, 
a causa d’errades meves. Però també haig de dir que 
són més doloroses les cornades de les persones que les 
d’un bou brau. Per la compenetració amb l’animal, els 
puc afirmar que, qui millor coneix un bou brau, és el 
pastor, després, el ramader, un petit reducte de veteri-
naris i, finalment, el torero.

El torero, quan es retira..., per estimació al brau, la ma-
joria es fan ramaders per no perdre el contacte amb 
l’animal que estimen i que els apassiona. Que ningú es 
traga un as de la màniga; ni biòlegs ni llicenciats ni gent 
de despatxos poden llegir el pensament del bou brau. 
Un bou..., quan surt a una plaça, el 90 per cent de les 
seves energies són per a la lluita, no per a patir. I, d’ai-
xò, jo sí que en sóc catedràtic per afirmar-ho, senyors. 
Mai a la seua vida he vist plorar un bou brau, tan sols 
l’he vist plorar quan ha anat camí del matadero, perquè 
intuïx que, allí, no li valdrà de res lluitar.

També deuen desconèixer vostès que el delta es va crear 
i desarmar, principalment, per al pasturatge del bou brau 
a les zones pantanoses i de canyars. Per a hivernar, bai-
xaven els grans ramats d’ovelles de l’Aragó i del País 
Valencià a pasturar la zona deltaica i de maresmes. La 
vida, allí, plena d’insectes i malalties, no era suportable 
per a l’home i els animals van ajudar a fer-la més sos-
tenible. Temps més tard, l’home va poder penetrar als 
aiguamolls i, amb un gran sacrifici, cabasset a cabasset 
de terra, va crear la realitat actual del Delta.

La zona dels Ports, abans d’existir la cabra hispàni-
ca, era la zona de pastures de molts ramats de braus 
dels pobles d’Alfara de Carles i d’Horta de Sant Joan, 
on van néixer els millors pastors d’aquella espècie. 
Hòmens humans, austers, forts, valents i soferts, que 
fins a la seua mort van respectar i estimar el bou brau. 
Aquesta passió, senyors, la majoria de nascuts a ciutat 
no la poden transmetre, s’ha de viure. En aquells temps 
de pasturatge de braus i ovelles, es tenia netejada la 
zona boscosa amb un respecte total a la natura, per 
això, es va decidir crear parcs naturals, per a protegir 
l’entorn que la ramaderia extensiva de bous braus va 
ajudar a crear.

Ara tot són prohibicions. Les zones boscoses dels Ports, 
si són propietat de l’Administració, no les deixa pas-

turar i, llavors, vénen els problemes, com va ocórrer el 
passat estiu a Horta de Sant Joan, quan el foc va arrasar 
amb tot el patrimoni natural, que tant ha costat crear, i 
amb les esperances i la il·lusió de tanta gent.

Quina herència deixarem als nostres descendents? No 
vull dir que el pasturatge de bous o ovelles siga la so-
lució, però seria una bona mesura de prevenció que 
hi haguessin més ramats als espais naturals per a aju-
dar a la seua protecció. És inconcebible per a mi, que 
sempre he viscut i m’he sacrificat pels bous, que els 
meus propis governants es deixin assessorar per gent 
de fora de Catalunya que desconeix totalment lo que 
és la cria d’un bou brau. Estem aquí propiciats pels 
fanatismes d’uns que volen reconvertir la nostra so-
cietat en un jardí de vegetarians, abolir la ramaderia 
extensiva de Catalunya i crear un estat de flors i violes. 
Siguem realistes, per favor. No es pot crear un país ric 
amb aquestes filosofies propiciades i sustentades per 
la mateixa Administració.

Vostès, els polítics, que molts ni s’han pres la molèstia 
d’interessar-se per la realitat de les ramaderies catala-
nes..., per defensar un nacionalisme també fanàtic, per-
què les corrides s’anomenen «festa nacional». (Pausa.) 
Doncs, senyors, van molt equivocats: Olot és una de les 
més antigues places de bous de la Península i l’admirat 
Companys va ser un gran entès i defensor de la festa, 
el qual, si ara aixequés el cap, segur que es tornaria a 
morir de l’ensurt, de la indignació de veure gent amb  
les seves mateixes creences que voten sense coneixe-
ment de causa, assessorats per gent amb un desconei-
xement to tal de la realitat.

Vostès no saben com es cria i viu un brau, no saben 
el perjudici que farien a la natura, destruint la rama-
deria extensiva de bous. Vostès, senyors i senyores, que 
volen abolir les corrides, vostès, senyors i senyores an-
titaurins, segurament deuen ser uns líders en moltes 
matèries, però em permetran que els diga a tots que 
són uns ignorants del tema que tractem. Moralment i 
intel·lectualment, vostès no poden jutjar un tema que 
desconeixen totalment i que tenen l’obligació de co-
nèixer, perquè tot forma part de la terra catalana. La 
cadira que ocupen com a interins els dóna unes res-
ponsabilitats per defensar tots els catalans i vostès no 
volen defensar tots els catalans, els quals molts també 
els han votat.

És molt greu la desaparició d’una raça animal i vostès 
seran els responsables d’aniquilar-la. De ben segur, si 
aproven la ILP, veuran la decadència de la raça del bou 
brau, però deixaran l’herència dels seus fanatismes als 
seus néts. Mentre a una plaça de bous entre una persona 
voluntàriament i una plaça de carros de les terres del 
sud s’òmpliga de gent, vostès no tenen potestat de pro-
hibir esta llibertat. Vostès no poden votar sobre una cosa 
que desconeixen i menys, com ja he dit, assessorats per 
gent de fora, desconeixedora de la realitat.

Als senyors anomenats «antitaurins», als quals respecto, 
però que, lògicament, no compartixo els mateixos ide-
als, tan sols els vull dir que, quan a les nostres ramade-
ries hi han hagut desastres, com són el foc, els aiguats 
o la neu, que deixen aïllats i sense menjar els animals, 
mai cap anomenat «animalista» ha vingut a oferir-se, 
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ni tan sols per a portar-los menjar. Ben al contrari, gent 
del territori –pagesos o intel·lectuals–, que no han tingut 
pudor d’arromangar la seua camisa i els pantalons per 
creuar una forta barrancada i no veure patir un bou brau.

Com pot un líder antitaurí, assessor de molts de vostès, 
dir públicament que s’ha d’eliminar de Catalunya tot 
tipus de ramaderia extensiva, perquè contamina? Abans, 
hauran de fer desaparèixer els vehicles i les indústries, 
no, senyors diputats? Siguem realistes. Amb aquestes 
idees subliminals, no es pot construir i crear un país 
fort i ric, hem de conservar i millorar tot el que tenim, 
amb coherència, respectant tots els catalans i no llegint 
estudis, que costen molts diners, creats a despatxos, 
lluny de la realitat del territori.

Els invito a vostès a vindre a conèixer tant els Ports com 
el Delta, la realitat de les ramaderies de braus. Els que 
han vingut, els confirmaran que tenim raó, quan diem 
que el brau té una gran qualitat de vida, amb extenses i 
tranquil·les pastures, bevent una aigua neta dels rierols 
o barrancs que baixen de la muntanya, envoltats de vida 
salvatge, però que ningú molesta ningú.

Com els puc explicar el que es viu una tarda de bous 
de festa major? Els jóvens, fent la plaça, amb total har-
monia, trafegant carros i carretes per a donar seguretat i 
comoditat a la família i convidats. Les dones, preparant 
suculents berenars i els nens jugant que corren davant 
d’un bou. L’esclat d’harmonia, alegria i xalera que dóna 
la festa dels bous fa que siga la festa més participativa 
a tots els pobles del nostre territori. Avis, pares, néts, 
polítics de tots els colors, els que surten a la plaça i els 
que es queden a les barreres. Això, senyors i senyores, 
si no ho viuen, no poden opinar. No dubto que, si ho 
coneguessin, quedarien contagiats de viure tanta huma-
nitat. La gent de l’Ebre no es mereix el tracte que vostè 
els dóna. Som gent senzilla, noble i que ho donem tot, 
mai faríem una cosa dolenta al bou brau, perquè tots 
l’estimem.

A les Terres de l’Ebre volem llibertat per decidir quan 
i com volem fer córrer el bou pels nostres pobles. Si 
abolixen les corrides, sabem que, després, vindran per 
nosaltres, així es desprèn del testimoni de molts comen-
taris dels fanatismes dels antitaurins. Com deia Serrat: 
«El sur también existe.» Doncs, sí, senyors, els catalans 
del sud demanem respecte; som un territori menyspreat, 
però amb una dignitat que ens fa créixer com a gegants 
per a defensar el poc que ens queda. Ens neguem a per-
dre els nostres orígens i la nostra identitat. A les Terres 
de l’Ebre, els bous i l’aigua són intocables, perquè, si 
l’aigua és la nostra vida, els bous són la nostra passió 
i això vostès ho han de respectar. Si desapareixen les 
corrides, s’acaba l’existència del bou brau. Poc a poc, es 
perd la raça, cosa que comporta la pèrdua de l’equilibri 
de les muntanyes i pastures, i s’arriba al resultat que a 
ningú li agrada veure: muntanyes cremades, erosiona-
des i maltractades per la raça humana.

Per tot això i altres consideracions que el temps no em 
permet al·legar, penso que he de defensar aferrissada-
ment el bou brau. Més de cent anys de lluita de la meua 
família pels bous braus no poden acabar, perquè a vos-
tès, des del seu seient d’interins, els vinga de gust fer 
desaparèixer la raça del brau. La gent del Delta, i més 

un home que ha patit fam com jo, lluitarem com el brau 
per defensar i conèixer la força, la bellesa i la noblesa 
de l’animal, així com l’estimació, passió i adoració que 
sentim per la raça del bou brau i de la qual voldria que 
vostès «disfrutessen» i coneguessen algun dia.

Visca les Terres de l’Ebre! Visca Catalunya! I visca la 
llibertat!

(Alguns aplaudiments.)

La presidenta

Moltes gràcies. En nom de tots els companys parlamen-
taris, crec que li puc dir que...

El Sr. Pedró Fumadó Amenós

Senyora, m’ha sobrat algun minut?

La presidenta

No, ha estat clavat. Pot tancar, si us plau.

El Sr. Pedro Fumadó Amenós

Doncs, moltíssimes gràcies. Perquè ho tenia estudiat, 
però és que el meu no és parlar i, menys, estar davant 
d’un micro.

La presidenta

Si pot tancar el micro, si us plau, perquè, si no... Eh?

El Sr. Pedro Fumadó Amenós

Ah, sí. Perdoni, senyora presidenta.

La presidenta

Gràcies. Sí que s’ho tenia estudiat, perquè ha estat cla-
vat. Però sí que li voldria dir també que, si vostè és aquí 
–si vostè és aquí– avui, és per voluntat que pugui ex-
pressar-se i dels grups parlamentaris de voler escoltar-
lo. Se n’adona d’això? (Pausa.)

El Sr. Pedro Fumadó Amenós

No esperava menys, senyora presidenta, de vostè i de 
tota la cambra.

La presidenta

Doncs, vull que quedi clar. No, no, no. És aquí, perquè 
hi ha hagut voluntat de sentir quina és la seva opinió 
entorn d’això.

Ara, seguidament, els diferents grups –si pot tancar, si 
us plau– parlamentaris els poden plantejar, als dos, al-
guna qüestió que els hagi pogut quedar en dubte.

En primer lloc, li donarem la paraula al representant de 
Convergència i Unió, el senyor Josep Rull. Endavant.

El Sr. Rull i Andreu

Sí. Moltes gràcies, senyora presidenta. Gràcies, senyor 
Ferré, i al senyor Fumadó, per les seves compareixen-
ces. Com totes, seran extraordinàriament valuoses i, es-
pecialment, per al nostre grup parlamentari, que saben 
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que hem donat llibertat de vot a tots els diputats i a les 
diputades i, per tant, el criteri que vostès han expressat 
aquí segur que serà ben tingut en compte per part dels 
nostres companys de grup parlamentari.

Permetin-me que comenci amb un acord i amb una dis-
crepància. El primer, l’acord. La catalanitat rotunda de 
les festes dels espectacles amb toros, siguin corrides 
de toros, siguin correbous, siguin bous al carrer: cata-
lanitat rotunda. N’hem tingut un exemple en l’anterior 
compareixença, justament, d’un representant d’una part 
de la nostra nació que és dins d’un altre estat, que és la 
Catalunya del Nord. Discrepància: no podem compartir 
que hi hagi un menyspreu cap a les Terres de l’Ebre. No 
n’hi ha cap voluntat, per part de cap grup parlamentari, i 
em sembla que puc parlar en nom de tots els companys, 
no del meu grup, sinó del conjunt del Parlament, en 
aquest sentit.

Coneixen també que, des de Convergència i Unió, hem 
posat una línia –algú la critica, es pot considerar ar-
bitrària, si ho volen– entre el que són les corrides de 
toros amb ferides irreversibles i mort de l’animal i el 
que són les altres activitats amb bous, en les quals no 
es produeix aquesta mort de l’animal. De fet, la ILP no 
contempla la prohibició de les festes amb bous al carrer, 
dels correbous, no?

Amb relació a aquest tema, m’agradaria fer-los tres pre-
guntes concretes. 

La primera. La finalitat de les festes al carrer amb bous és 
provocar ferides a l’animal? És provocar ferides al bou?

Segona, al senyor Fumadó. Quants bous que han parti-
cipat en festes al carrer han mort o han quedat greument 
afectats, posem per cas, en els últims deu anys?

I la darrera. Vostès han comentat que hi ha nou ramade-
ries catalanes. Quan va ser la darrera vegada que aques-
tes ramaderies catalanes van proveir animals per ser li-
diats en una plaça de toros? O formulada la pregunta de 
manera diferent, és a dir, les nou ramaderies, diguem-
ne, crien els animals indistintament per fer bous al car-
rer i bous a les places o només per fer bous al carrer?

I acabo amb una darrera reflexió. He tingut la possibili-
tat..., vaig atendre l’amable invitació del senyor Fuma-
dó de veure la seva finca a Mas de Barberans i li he de 
reconèixer, diguem-ne, que la percepció que ens vam 
emportar els companys que hi vam anar va ser excel-
lent, des d’un punt de vista de la situació dels animals 
en aquell entorn.

Gràcies, senyora presidenta.

La presidenta

Moltes gràcies. (El Sr. Pedro Fumadó Amenós demana 
per parlar.) Primer, escoltarem el que ens puguin dir 
els diferents grups i, després, intervindran vostès. Se-
nyor Fumadó, si us plau... (El Sr. Pedro Fumadó Ame-
nós intervé sense fer ús del micròfon.) Sí, però..., no..., 
però, esperi, esperi. És que..., sap què passa? Tenim un 
temps. Després vénen altres compareixents que... La 
nostra obsessió és no haver de fer esperar la gent. Ales-
hores, vostè..., després, quan hagin acabat els diferents 
grups parlamentaris –és el criteri que seguim en tots els 

casos–, vostè diu el que realment li vingui de gust dir, 
tampoc no està obligat ni a donar resposta al que se li 
comenti ni res.

Ara, seguidament, és el torn del representant del Grup 
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, senyor David Pérez. 
Endavant.

El Sr. Pérez Ibáñez

Moltes gràcies, senyora presidenta. No es preocupi, se-
nyor Fumadó, jo no li faré cap pregunta –no es preocupi. 
Però sí que faré un parell de reflexions al que vostès 
han dit.

Primera qüestió. Vostès ho han dit molt bé, i ahir tam-
bé ho van dir alguns compareixents que estaven en el 
seu lloc, es comença per les corrides i continuarem –i 
continuarem. I ho van dir, i ho van dir així de clar, així 
de clar i així de..., no era català, però, bé, així de diàfan 
es va dir en aquesta sala. Vostès... (Veus de fons.) Així 
es va dir en aquesta sala i si, en tot cas, no es va dir, 
doncs, mira, que algú em contradigui, però això es va 
dir així de clar en aquesta sala, eh? Comencem per aquí 
i continuarem, perquè hi han molts espectacles... I jo 
sóc dels que no entenc com es pot dir que hi ha patiment 
en una cosa i no en una altra; jo no ho entenc. És a dir, 
o discutim el tema del patiment del toro, que també és 
un debat interessant, o, si no..., un i altre a la vegada 
jo crec que, en qualsevol dels casos, no es podria fer.

La seva intervenció em pot agradar més o menys, eh? La 
gent de l’Ebre són gent contundent, quan han de dir 
les coses. Però jo no m’he trobat insultat, en absolut. 
No, jo li ho dic, jo no m’he trobat insultat avui. Ahir, sí 
que en alguna intervenció em vaig sentir insultat; ahir 
sí que em va passar, eh? No diré noms, però avui no. 
Avui, vostès diuen les coses, ens han exigit una sèrie de 
coses. Vostè sap perfectament que els meus companys 
han visitat les seves ramaderies, jo sóc dels que encara 
estic pendent de visitar la ramaderia i, per tant, jo aga-
fo perfectament el guant i em comprometo, en el meu 
nom i, segurament, d’algun company més del meu grup 
parlamentari, per visitar les seves ramaderies i per veure 
in situ com és la vida també del toro brau.

Però, hi insisteixo, jo crec que si aquest debat ha de ser-
vir pe alguna cosa, és perquè tothom pugui explicar el 
que pensa i això és bo. Tothom, però tothom, eh?, d’un 
sector i d’un altre sector, amb tranquil·litat, amb seriosi-
tat i que es puguin posar arguments sobre la taula, per-
què sempre aprenem –sempre–, sempre tens un matís 
que no coneixies i ara sí, que ja el coneixes.

Jo és en aquest sentit que, també com a membre del 
Parlament de Catalunya, els agraeixo molt la seva in-
tervenció. Sempre s’aprèn, d’uns i d’altres, i a veure, 
si al final, podem prendre una decisió que pugui, si és 
possible, acontentar tothom i, si no, una decisió que 
sigui el més profitosa possible.

Moltes gràcies, senyora presidenta.

La presidenta

Gràcies. És el torn de la senyora Patrícia Gomà, d’Es-
querra Republicana de Catalunya.
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La Sra. Gomà i Pons

Gràcies, presidenta. Gràcies, senyor Ferré, senyor Fu-
madó. Bon dia, gràcies per ser aquí. Ha estat molt in-
teressant sentir-los. Amb el senyor Ferré, ja hi havíem 
parlat; jo no el convenço a vostè, vostè tampoc no em 
convenç a mi, però sí que li vull fer una reflexió. Jo 
crec que el que no pot haver-hi és una confusió en què, 
en aquesta ILP que estem, doncs, decidint, hi van els 
correbous. I això és una confusió interessada que, en 
aquests moments, veig que volen fer creure-li.

Justament, vostès també són coneixedors que està en 
tràmit, en aquest mateix Parlament, una iniciativa le-
gislativa, una llei, per tal d’elevar a rang de llei, perquè 
havia de ser reglament i com que no ho ha estat, doncs, 
l’elevarem a rang de llei, un codi de bones pràctiques 
per als correbous.

Per tant, jo crec que han d’estar tranquils, en el sentit 
que si prohibim les curses de braus, cosa que nosaltres, 
des del nostre grup, entenem que ha de ser així, això 
no implica, en absolut, la prohibició dels correbous.  
I aquesta confusió que els volen generar, vull, des d’Es-
querra Republicana, deixar-los ben clara que no és així.

Una altra reflexió. Ningú posa en dubte la catalanitat ja 
no dels bous, sinó de la cursa de braus. Vostè ha dit: «Jo 
sóc català i m’agraden els braus.» Jo sóc catalana i no 
m’agraden, però tots dos som catalans. Però aquest no 
és el debat. El debat en cap cas és una qüestió d’iden-
titats, sinó, en tot cas, nosaltres creiem que és un debat 
ètic, de patiment o no de l’animal. I vostès, que són, 
òbviament, els més entesos en la matèria, jo crec que, 
objectivament, ens poden dir si és el mateix..., hi ha 
patiment en una cursa de braus i hi ha el mateix pati-
ment en un correbous? Vostès, objectivament, ens poden 
determinar què és això?

Senyor Fumadó –senyor Fumadó–, jo el que crec és 
que si tota la comunitat científica internacional coinci-
deix que la raça no s’extingeix, ens l’haurem de creure, 
perquè, si ens els creiem en altres àmbits, als científics, 
doncs, també ens els haurem de creure en aquest àmbit.

Jo no sé què passaria si Companys aixequés el cap. Se-
gurament, no sé si per aquest tema tornaria a morir o 
no, per aquest o per molts d’altres. Jo del que estic se-
gura és que constataria que en setanta anys hi ha hagut 
molts canvis en aquesta societat i hem canviat molt com 
a societat, hem evolucionat molt.

I per últim...

La presidenta

Senyora Gomà...

La Sra. Gomà i Pons

...una última pregunta, doncs, al senyor Fumadó.

Nosaltres desconeixem el que és una ramaderia. Jo des-
conec el que és una guerra, afortunadament, però en tinc 
un criteri, puc opinar sobre el que és una guerra, no l’he 
viscuda i no tinc cap ganes de viure-la per opinar que 
no vull guerres. Puc opinar, encara que no ho visqui en 
primera persona...

La presidenta

Si us plau, senyora Patrícia...

La Sra. Gomà i Pons

...aquest tema.

L’última pregunta que li volia traslladar: vostè, com a 
pastor i que ha viscut i sap el que és un ramat de bous 
braus..., són agressius, pasturant, els bous braus?

Gràcies.

La presidenta

Gràcies. És el torn del Grup Parlamentari Popular i, en 
el seu nom, parlarà el senyor Rafel Luna.

El Sr. Luna i Vivas

Moltes gràcies. Jo la veritat és que agraeixo molt la 
presència de vosaltres..., perdó, del senyor Ferré i del 
senyor Fumadó, jo..., més conegut com «el xarnego», 
perquè sempre..., és així. Ells saben molt bé que jo co-
nec molt bé les Terres de l’Ebre, sóc una persona molt 
implicada amb les Terres de l’Ebre, encara que estiga a 
la part del Camp de Tarragona, i conec molt bé la seua 
activitat i el que vostès fan.

Vostès que han vingut aquí possiblement són l’excep-
ció de gent que ha vingut aquí, amb títols universitaris, 
catedràtics, llicenciats, científics, no-sé-què. Vostès han 
vingut amb el cor a la mà. Vostès han parlat com fa 
la gent de poble: amb noblesa, amb experiència, gent 
senzilla, gent que ha estat al costat dels toros. Possi-
blement, senyor Fumadó, algú se pensava que vostè 
era el «señorito ganadero», eh? Doncs, que vegin que, 
a Catalunya, també hi ha ramaders que viuen al costat i 
que, més que ramaders, se’ls diu «pastors».

Vostès han estat parlant del que senten. El senyor Ferré, 
com a representant de les penyes que hi ha a les Terres 
de l’Ebre i defensant el que és la cultura i defensant, 
realment, el que és una part de la festa. La festa, a les 
Terres de l’Ebre, no s’entendria sense els bous, seria 
impossible –seria impossible.

I vostè, senyor Fumadó, que, des de 1881, la seua fa-
mília ha mantingut aquestes ramaderies, sap també –jo 
ho he vist– el que és la llibertat i viure aquests animals, 
i la preparació que tenen i el sacrifici que ha fet la seua 
família per tirar-los endavant.

Jo els he de dir, simplement, una cosa. Vostès són gent 
de poble, però no són «tontos» –no són «tontos». I, quan 
dic això, els dic a vostès que ara toquen els toros, però 
després, de rebot, tocaran els bous. Però sap per què? 
Perquè tot això és un joc i el joc és que a les Terres de 
l’Ebre els vots són pocs, sap? I a uns altres llocs els 
vots són molts. I, a vegades, alguns que tenen alguna 
representació al territori important –important– volen 
mantindre aquestos vots, dient-los que als bous no els 
passarà res.

Jo sé que vostès són suficientment intel·ligents, perquè 
ho són –ho torno a dir, ho són–, per saber que això és 
el primer avís; el segon avís els tocarà a vostès. Tinga 
en compte que, des del nostre grup, amb el mateix con-
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venciment i energia –i energia, li dic– i militància, com 
deia abans un compareixent, defensarem els toros, però, 
amb la mateixa contundència, ho farem a les Terres de 
l’Ebre. Però no es deixin prendre el pèl.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor Rafel Luna. És el torn del senyor 
Francesc Pané, diputat del Grup d’Iniciativa Verds - Es-
querra Unida i Alternativa.

El Sr. Pané Sans

Gràcies, senyora presidenta. Senyor Ferré i senyor Fu-
madó, també moltes gràcies per les seves paraules. De 
vegades, un es desespera, no? Perquè, després d’haver 
debatut molt i d’haver arribat a un determinat consens 
que això que debatem tots aquests dies no és una qües-
tió identitària ni territorial, apa, tornem-hi! Que si som 
catalans, que si som més catalans, que si...

Quan estem, jo crec, en la línia del consens, almenys del 
consens espiritual i intel·lectual de les persones, que no 
debatem sobre vots, que no debatem sobre majories ni 
minories, que no debatem sobre territoris que fan una 
activitat o que en fan una altra, sinó sobre una qüestió 
ètica, moral, de cultura, d’elevació del país, apa, tor-
nem-hi! «No s’enganyin, perquè vostès són pocs, vostès 
voten poc, després, vindran a per vostès.»

Escolti, el debat és, simplement, sobre una qüestió ètica. 
El poble de Catalunya, a iniciativa de molta gent que 
ha portat en aquest Parlament una iniciativa legislativa 
popular, té dret a debatre en la seva cambra legislativa 
si la festa dels toros –si la festa dels toros– és una festa 
d’acord amb la sensibilitat del segle xxi del poble de 
Catalunya, si el dolor o la crueltat és certa, com molts 
creiem que és. Tenim dret també a debatre sobre què 
passarà si, efectivament, això s’aboleix, que és el desig 
d’alguns, respecte dels mateixos animals i de l’ecosiste-
ma i de l’ecosistema econòmic d’aquests animals. Però 
moltes activitats, senyor Fumadó, han canviat en el seu 
objectiu final i, en canvi, han continuat essent lucratives. 
Dels safaris d’Àfrica, afortunadament n’hem passat a 
fer safaris fotogràfics, però la gent ha continuat vivint i 
s’ha mantingut la diversitat. No és possible, senyor Fu-
madó, que no fent la corrida a l’arena puguem mantenir 
les ramaderies? Vostè només ven a la Monumental, la 
seva ramaderia?

Estem d’acord que ha d’haver-hi ramaderia en el territo-
ri i extensiva. Ens ho haurem de plantejar, des de Medi 
Ambient, des d’Agricultura, des de molts llocs –ens ho 
haurem de plantejar. És absolutament necessari tornar 
a aquest sistema de la ramaderia, que, per cert, no són 
els polítics qui l’han canviat, sinó les condicions eco-
nòmiques, els grans mercats, vostè ho sap.

Només una pregunta, senyora presidenta, i acabo. Les 
corrides de toros són iguals, senyor Ferré, que els cor-
rebous? En els correbous hi ha dolor? Hi ha dolor en els 
animals que tant estimem els uns i els altres?

I, finalment, creuen, tots dos, que el Parlament de Cata-
lunya –compost per interins i per interines, certament, 

però que tenen el mandat– té legitimitat, si hi ha una 
majoria democràtica, després del debat, en què convi-
dem tothom i tots els parers –i vostès en són la mostra–, 
per poder fer una prohibició d’una festa que la majoria 
pot creure que és cruel i innecessària?

Gràcies, senyora presidenta.

La presidenta

Gràcies, senyor Pané. Seguidament, parlarà el senyor 
Albert Rivera, representant del Grup Mixt.

El Sr. Rivera Díaz

Gràcies, senyora presidenta. També agraeixo la com-
pareixença que hem sentit ara. Només un matís..., ho 
dic, perquè, ara sentíem el senyor Pané, d’Iniciativa, 
dir que no és un tema identitari i, justament, recordava 
que el senyor Daniel Pi, per defensar la iniciativa dels 
correbous, va dir que aquí el que hi havia era un tema 
identitari. Posi’s d’acord amb el diputat que va defensar 
la seva esmena a la totalitat, perquè van dir exactament 
el contrari del que ha dit vostè avui, aquí.

Per altra banda, jo crec que, al final, hem d’entrar..., 
amb les reflexions que vostès feien, jo crec que hi ha 
un debat de fons també que hem d’abordar en aquest 
Parlament. És a dir, es parlava de legitimitat. Clar que 
tenim legitimitat jurídica i democràtica, en el sentit que 
estem triats per fer i per legislar. El problema és: tenim 
legitimitat, som coherents i tenim ètica per prohibir unes 
coses i no prohibir-ne unes altres? Vindrà debats en què 
farem una cosa i l’altra?

Miri, aquí hi han grups parlamentaris, per exemple, que 
han signat i que hem signat perquè no es prohibeixin 
els focs d’artifici a tot el llevant espanyol i a Catalunya, 
en concret. Això, diu la Unió Europea que vol prohi-
bir-ho. Llavors, algunes tradicions, que també poden 
atemptar contra la salut de les persones, poden generar 
diferents dificultats de sanitat, diferents qüestions..., és 
a dir, actuarem coherentment sempre? Jo, si aquest Par-
lament sempre actués coherentment i féssim el mateix 
amb els focs d’artifici, amb la pesca, amb la caça, amb 
la matança de segons..., i com es fan segons quines 
matances i quin control en fem, de quin control sanita-
ri fem dels xips, dels animals... El problema és que el 
debat, com bé han dit vostès, com va dir el senyor Pi 
en la seva intervenció, és un debat identitari –com va 
dir el senyor Pi.

Per tant, realment el debat de fons hauria de ser un al-
tre i nosaltres insistim, des de Ciutadans, que el debat 
dels animals i de protecció és el debat que han portat 
els de la ILP aquí –i se’ls ha de reconèixer la seva le-
gitimitat com a ILP, perquè, de bona fe, porten un de-
bat sobre la protecció dels animals–, però el debat dels 
grups parlamentaris d’aquesta cambra és interessat. És 
un debat identitari, perquè és incoherent en les posi-
cions que mantenen els grups parlamentaris; alguns, 
no tots. Per tant, jo sincerament penso... I jo no vull 
fer l’alerta aquesta de «després hi aniran vostès», però 
evidentment que, sobre la taula, hi ha aquest debat, com 
bé ha dit el senyor Fumadó.
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Per tant, nosaltres som partidaris que sí, tenim legitimi-
tat jurídica, però tenim legitimitat moral? Estem fent, 
realment, el mateix amb tot o tenim diferents vares de 
mesurar, en funció de la identitat que un veu darrere 
d’una cosa i l’altra? Falsa identitat, com vostès deien, 
perquè, no cal que recordem les corrides de toros a 
Catalunya quina tradició tenen o els correbous, però 
és la realitat. Per tant, nosaltres no estem disposats a 
jugar a aquest joc. Estem disposats a jugar al joc de 
la protecció dels animals, estem disposats a jugar al 
joc d’obrir un debat seriós sobre com hem de tractar 
els animals.

I –acabo, senyora presidenta– precisament persones 
com vostès demostren que les persones que hi ha darre-
re els bous estimen igual o més els animals que alguns 
dels que fan la bandera de la protecció dels animals. 
Amb això, crec que ha quedat prou clar. Així que agrei-
xo molt la seva compareixença.

Gràcies, senyora presidenta.

La presidenta

Gràcies, senyor Rivera. Bé, ara, si vostès volen dir-hi 
alguna cosa, el que vulguin, tenen tota la llibertat per 
dir les apreciacions que vulguin.

Començarem amb el mateix ordre que ho hem fet abans. 
Pot parlar, primer, el senyor Ferré, si us plau, i, després, 
parla el senyor Fumadó. 

Gràcies.

El Sr. Miquel Ferré i Avellanàs

Gràcies, senyors diputats. Gràcies per estos elogis que 
mos han donat, crec que en podem estar agraïts i, per 
descomptat, podem estar agraïts d’estar al Parlament de 
la nostra Catalunya, al Parlament del nostre país.

Simplement, compartirem o no compartirem les coses 
que realment hem vingut a expressar aquí o que real-
ment podem opinar, però sí que hem de veure que hi 
ha una veritable passió per certes coses: uns a favor, els 
altres en contra.

Però el que no s’ha perdut, aquí, en certa manera, com 
a representant de l’Agrupació de Penyes, és el respecte 
que hem de tindre, perquè, d’una manera o d’una altra, 
això que no som catalans i som catalans, però sí que 
formem part de la Catalunya nostra. La Catalunya del 
sud també existix, i tant que també existix!, per coses 
que tant importen, a vegades, i per coses que, realment, 
a vegades no mos fan ni cas. Però, quan mos importen, 
tenim aquella lluita i aquella cosa, perquè nosaltres, 
dins de tot, a les Terres de l’Ebre, per descomptat, som 
gent de poble i tant que som gent de poble! I no ho 
volem perdre; no ho volem perdre, perquè, realment, 
és el que ens ha fet a nosaltres orgullosos d’estar al 
lloc que estem i, sobretot, reconèixer los sentiments 
dels nostres avantpassats, avantpassats que han lluitat 
molt perquè les Terres de l’Ebre avui en dia estiguen 
al lloc que realment els pertoca estar. I crec que hau-
rien d’estar i tindre un nivell més alt, però mos agrada 
conformar-nos amb lo que tenim i a lo que ens podem 
adaptar.

Això vull dir-ho, perquè, com ha dit el meu company, 
hi ha molta gent de les Terres de l’Ebre que avui som 
una miqueta més grans que abans, però sí que hem patit 
aquell trosset de gana que, realment, sense menysprear 
ningú, a molts llocs no s’ha perdut. Per què s’ha patit? 
Perquè, realment, los nostres avantpassats... Allò són 
pobles que, realment, són pagesos i ramaders i, per des-
comptat, la gent de la mar –pescadors i mariners. I estes 
coses han portat que a les cinc del matí, darrere dels 
carros i darrere de les carretes i a peu, s’hagi d’anar als 
arrossars, a tota l’agricultura, a tota la pagesia i a tot. I 
això porta un nivell. I ara, que mos trobem una miquete-
ta i ens podem desenvolupar una mica al nostre país, al 
Parlament de Catalunya, mos en sentim molt orgullosos 
i, per tant, la manifestació nostra i la inquietud nostra 
és que els nostres avantpassats haurien d’aixecar el cap. 
Per descomptat, esperem que l’agraïment els puga ar-
ribar d’una manera o d’una altra, però aquí estem, això 
sí que és veritat.

Tocaré unes quantes cosetes que crec que són, realment, 
veritats, però és la manera de veure o assignar les coses 
pel seu nivell. La finalitat de les festes al carrer amb 
bous, i tant que no és la mateixa..., per què mos hem 
d’enganyar?, no és la mateixa que la de les places de 
bous, per descomptat. Al carrer no hi ha aquella cosa 
que realment hi ha a la plaça de bous; no hi és. Perquè, 
avui en dia, han de sentir-se orgullosos los ramaders i, 
a més a més, per descomptat, més que los ramaders, los 
animals, perquè no se’ls maltracta, absolutament. Lo 
que he dit abans, ho he dit, perquè es quedés en mani-
fest que tot aquell bou que està amarrat amb cordes per 
les potes..., no és veritat, i aquí hem d’anar: que no és 
veritat i no es pot anar amb mentides i coaccionant la 
gent i assenyalant la gent com a realment coses que no 
mos pertoca ser.

Lo mateix dels bous embolats, que tant està en què allò 
dels focs, del foc i del foc. A veure, estos bous –estos 
bous–, realment, quan fan i desenvolupen esta cosa, és 
perquè la seua tradició de vida, el seu allargament de 
vida, ja s’està acabant. És que, si resulta que mirem los 
sentiments del animals, les inquietuds i les seues vibra-
cions, no veiem estes coses, perquè no mos interessen, 
no? Ho hem de mirar tot –ho hem de mirar tot–, tant 
si és a plaça de bous com aquí. Però sí que queda ben 
clar que a les Terres de l’Ebre lo que són los bous no 
té el mateix que allà, d’acord?, o siga..., que aquí, a la 
Monumental, a la que siga.

Dit tot això, tot Déu ha d’expressar el seu pensament. 
Molt bé, és veritat. És que l’han d’expressar i l’han de 
saber veure. Per tant, seré molt breu, perquè el temps 
s’acaba i aquí estaríem parlant i no acabaríem.

Lo que sí que vull tindre clar és que el manual de bones 
pràctiques és una de les coses que ben bé s’ha propo-
sat avui en dia i que ben bé crec que s’aprovi i per tot 
lo Parlament de Catalunya. Perquè és una de les coses 
que realment hi estem d’acord i és una d’aquelles coses 
que fa temps que havia d’estar. I ara hi haurà la llei, ha 
d’estar, perquè per a les altres coses està.

Però sí que vull que tinguen en compte que, com a 
president de l’Agrupació de Penyes i Comissions, hem 
presentat unes esmenes, unes esmenes que són veri-
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tables i unes esmenes que realment les teníem abans, 
els nostres avantpassats, i nosaltres que encara les vam 
redactar. Pel simple fet que algú o altre les hagi llevat, 
no vol dir que no hi hagin de ser, perquè són unes es-
menes que s’adapten al territori, s’adapten als animals, 
s’adapten a tot. I pel simple fet de no canviar i no cor-
regir una miqueteta les coses, que hi hagi algun grup 
polític que diga que estes esmenes no les vol aprovar, 
que «si les aprovo per aquí, no les aprovaré per allà, 
unes altres». Estem a Catalunya i, per tant, això mos 
pertoca a nosaltres, a les Terres de l’Ebre, i ho volem 
tindre.

I pensin una cosa, no som partidaris de manifestacions 
i coses, les coses s’han d’arreglar aquí de paraula, de 
pensaments i de fets. I los sentiments són lo tot, per a 
estes i per a altres coses.

Gràcies.

La presidenta

Molt bé. Moltíssimes gràcies. Senyor Fumadó?

El Sr. Pedro Fumadó Amenós

Senyors diputats, senyores diputades, en primer lloc, 
los demanaré disculpes, perquè vostès m’han d’enten-
dre una cosa, i ho he dit a la senyora presidenta. Jo 
entenc que els reglaments són los reglaments, però la 
senyora presidenta havia d’haver pensat que jo sóc un 
home de camp, un pastor, jo no m’he vist mai davant 
d’un micro. Llavors, jo no tinc l’agilitat de pensament 
per a poder recordar-me de totes les preguntes que 
m’han fet.

Però sí que una se m’ha quedat una mica gravada. El 
senyor diputat, per part d’Iniciativa..., eh? Jo li faria una 
pregunta, a vostè. Les minories, totes les coses que van 
a menys, vostè creu que s’han d’eliminar? Sincerament. 
Les coses que van a menys? Li ho pregunto jo, a vostè, 
senyor diputat. (Pausa.) Perdoni, senyora presidenta. 
(Veus de fons.) No, no, jo dic que si les coses que van 
a menys, per poder contestar. Perquè hi han coses que 
van a menys i segueixen sent-hi.

Llavors, jo, per acabar, si no me deixen fer la interpre-
tació... S’ha de dir una cosa. Els animals, que no es tre-
gui ningú cap as de la màniga, no patixen. El bou brau 
és un bou que lluita sempre. (Veus de fons.) No pateix, 
senyora. Jo sé que vostès, los que ho diuen, ho diuen 
de cor, no hi ha mala fe, aquí. Jo em pensava trobar 
una mica de mala fe al Parlament, però he de veure... 
Tant los que hi estan a favor com los que no hi estan 
a favor, no hi ha mala fe; potser hi ha una ignorància, 
però no mala fe.

Ara, permeti’m que li diga, senyora –senyora–, que no 
saben, estos senyors que parlen amb una cultura extraor-
dinària... Com ahir, que vaig veure moltes coses que no 
em van agradar, a mi, perquè el que no hem de conver-
tir –no hem de convertir– Catalunya, la nostra estima-
da Catalunya –el país, nació, autonomia, lo que vostès 
vulguin dir-li–, no l’hem de convertir en una reserva, 
eh? Per un costat, Espanya i, per l’altre, el país gal. A 
França, amb vostès..., aquest senyor ha fet una explica-
ció molt bé, la festa dels bous té un respecte i un daixò.

I jo, igual com vostès en el seu moment, i permetin-me 
que els ho digui amb el màxim respecte, van canviar la 
paraula «bous», que és lo que s’ha dit tota la vida a les 
Terres de l’Ebre, per «correbous»... Per què no canvien 
el nom i, en lloc de dir-se «festa nacional», treuen un 
nom que vostès creguin oportú, el Parlament català, i, 
llavors, no matisarem fins això? Perquè, permetin-me 
que els ho diga amb tot lo cor a la mà, la política al ser-
vei del poble és la grandesa de la democràcia. La políti-
ca al servei dels polítics..., analitzin-ho vostès mateixos, 
perquè jo no els ho puc dir, perquè vostès m’han tingut 
molt de respecte a mi i jo haig de demostrar tindre el 
mateix respecte a vostès.

Moltíssimes gràcies pel respecte que m’han tingut com 
a ser humà i com a persona de les Terres de l’Ebre i com 
a modest ramader i pastor. Moltíssimes gràcies a tots 
vostès, sense distincions.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor Fumadó. Només comentar-li que 
–ai!, pot tancar, si us plau, que, si no, no se’m sent a 
mi...–, senzillament, el sentit que té aquesta comparei-
xença de vostès i d’altres persones que escoltem, tant 
ahir, com avui, com farem el dia 17, és que vostès siguin 
els que ens transmetin el que pensen del tema. 

I, per això, no li he donat la paraula un altre cop al se-
nyor Pané, perquè és que, precisament –i ho dic moltes 
vegades–, els protagonistes, en aquest tràmit que fen 
de compareixences, són vostès, no els senyors diputats, 
que, després d’escoltar-los a vostès i a totes les altres 
persones que vindran al llarg d’aquests dies, es forma-
ran el seu criteri i tindran, precisament, l’oportunitat, en 
molts altres espais, de dir quin és el resultat de la seva 
reflexió, després d’haver-los escoltat a tots. I, per això, 
les coses són així.

I el tema de com desenvolupem el debat és també per-
què puguem fer-lo, perquè pensi que ara, a les onze, ja 
ve una altra persona... I, per tant, bonament, intentem 
fer les coses de la millor manera possible. Vull que ho 
entenguin així, perquè la nostra predisposició és aquesta.

Crec que queda tot ben clar i, a més, aquí no es tanca 
res. Vostè, si ho vol, i la resta de persones que hi ha 
aquí poden tornar a contactar les vegades que calgui 
per seguir parlant sobre aquesta qüestió. Però el sen-
tit d’aquestes compareixences, precisament, és aquest 
i els agraïm moltíssim que s’hagin desplaçat i hagin fet 
l’esforç de venir aquí a explicar-nos quina és la seva 
opinió sobre aquest tema que debatem, que és complex 
i que totes aquestes aportacions ens han de servir per 
formar-nos un criteri, eh?

Moltíssimes gràcies.

Suspenem la sessió dos minuts per rebre els següents 
compareixents.
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La sessió se suspèn a les onze del matí i un minut i es 
reprèn a les onze i dotze minuts.

La presidenta

Bé, continuem amb els següents compareixents. Mon-
sieur... (El Sr. Rivera Díaz demana per parlar.) Sí, di-
gui’m, senyor Rivera.

El Sr. Rivera Díaz

Sí, presidenta, una qüestió d’ordre. Quinze segons. Volia 
deixar constància, sobretot perquè ho gestioni la Mesa 
de la comissió, que ahir va haver-hi problemes amb un 
dels compareixents perquè no entenia el català i no es 
va fer cap mena de traducció ni cap mena d’acord per-
què es fessin les preguntes en castellà. Lògicament, amb 
sentit comú, tenim traductors, avui, per poder sentir les 
compareixences del compareixents que vénen de França 
i demanaria una organització amb això. O sigui, o fem 
les preguntes en castellà, perquè ho puguin compren-
dre les persones que vénen d’altres parts d’Espanya, o 
posem traductors, però no podem fer que alguns com-
pareixents no ho entenguin.

I ho dic amb tota la cordialitat, que arribem a un acord 
de com funcionar, perquè crec que ahir es va produir 
això i és un malentès que...

La presidenta

Disculpi, però em sembla recordar, senyor Rivera, que 
vostè no hi era, ahir, i jo vaig parlar en castellà mentre... 
I la resta de membres també...

El Sr. Rivera Díaz

Senyora presidenta...

La presidenta

...quan hi havia el senyor que no ens entenia, eh?

El Sr. Rivera Díaz

...senyora presidenta, jo no hi era, però el senyor que 
hi era ahir sí que va dir, va posar de manifest que no 
entenia el català...

La presidenta

Doncs, es deuria referir a algun moment concret, però... 
Vull dir que precisament jo, al principi de la sessió, 
vaig esmentar que això no seria un problema, en aques-
tes sessions, i que en aquest país entenem perfectament 
el català i el castellà tots i que, quan va caldre, es va 
parlar en castellà. Des d’aquesta presidència...

El Sr. Rivera Díaz

Senyora presidenta...

La presidenta

...en nombroses ocasions.

El Sr. Rivera Díaz

...entenem el català i el castellà els catalans.

La presidenta

Senyor Rivera, estic parlant jo, deixi’m..., eh? Ales-
hores, li explico que, precisament, al llarg de la sessió 
d’ahir, en nombroses ocasions, vam parlar en castellà 
en atenció als diferents compareixents que no com-
prenien el català, tant persones que venien d’Anda-
lusia, com de Valladolid, com de Madrid, ho recordo 
perfectament. Jo no vaig tenir pas percepció que hi 
hagués un problema amb això i no hi ha cap voluntat 
que això sigui un problema i vull que en quedi cons-
tància explícita.

El Sr. Rivera Díaz

La meva voluntat és que no hi hagi cap problema. Li 
dic que en una compareixença, que va ser la del senyor 
Joselito, que van haver-hi dues persones que van inter-
vindre en català i no va comprendre les preguntes. És 
això el que vull... I, perquè no torni a passar, li demano 
que vostè, com a presidenta, ho gestioni.

La presidenta

Per tant, vostè no es refereix a la presidència ni a aques-
ta Mesa, sinó a algun altre intervinent. (El Sr. Pané Sans 
demana per parlar.) El senyor Pané em demana la pa-
raula, per...?

El Sr. Pané Sans

Per contradiccions, respecte del que diu el diputat ara 
mateix.

La presidenta

Digui, senyor Pané.

El Sr. Pané Sans

En aquella compareixença..., i en això hem remeto al 
diari de sessions, en aquella compareixença totes les 
preguntes a la persona castellanoparlant que va, efec-
tivament, comunicar que no entenia el català van ser 
formulades en castellà, absolutament totes.

I en altres compareixences en què es va demanar a l’ini-
ci de la sessió que es parlés en castellà, tots els diputats 
i totes les diputades vam tenir la deferència, com no pot 
ser d’una altra manera, de parlar en castellà.

La presidenta

Moltes gràcies. Doncs, això es va produir amb el cas-
tellà i el català que, hi insisteixo, de cap de les maneres 
vull que sigui un problema, això, en aquestes sessions 
i ho vull deixar ben clar. Per tant, no ho serà.

Ara, però, estem amb... Hem de parlar en francès i tant 
de bo poguéssim tots entendre’l perfectament i parlar-
lo, però no és una llengua oficial (la presidenta riu), de 
manera que també hem previst els serveis de traducció 
corresponents.

Tenim entre nosaltres el senyor Hervé Schiavetti i el 
senyor Francis Wolff. Cadascú farà la seva intervenció, 
però també, per agilitat en el debat, estan asseguts a la 
mateixa taula.
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Compareixença
d’Hervé Schiavetti, alcalde d’Arles i president 
de la Unió de Viles Taurines de França, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació 
de l’article 6 del text refós de la Llei de pro-
tecció dels animals, aprovat pel Decret legis-
latiu 2/2008 (tram. 353-00767/08)

En primer lloc, intervindrà el senyor Hervé Schiavetti. 
Ell és alcalde d’Arles i president de la Unió de Viles 
Taurines de França. Per tant, entenc que la seva opi-
nió, que ens transmetrà, ara, és en funció, precisament, 
d’aquest paper que li toca jugar com a president de vi-
les on es desenvolupa aquest tipus d’esdeveniment, las 
corridas de toros.

Tenen un temps d’un màxim d’un quart d’hora –de quin-
ze minuts– per fer la seva primera intervenció, sens 
perjudici que després pugui haver-hi algunes qüestions 
o suggeriments a plantejar-los.

De manera que, sense més i per guanyar temps, li cedeixo 
la paraula al senyor Schiavetti. Endavant, moltes gràcies.

El Sr. Hervé Schiavetti (president de la Unió de Viles 
Taurines de França)

Madame la présidente, merci. Je salue l’ensemble des 
députés qui sont présents ce matin pour nous entendre, 
et je vous remercie de bien vouloir nous accueillir, pour 
témoigner et défendre la corrida et l’art tauromachique, 
je vous prie de bien vouloir m’excuser de ne pas m’ex-
primer en catalan ou en espagnol, mais de le faire en 
français. Je vais d’abord peut-être me présenter, je suis 
donc maire d’Arles, c’est une commune qui totalise 
50 000 habitants, qui est avec Nîmes, les plus gran-
des communes qui sont et qui structurent l’espace de la 
Camargue, et le delta est l’une des plus grandes zones 
humides d’Europe au bord de la Méditerranée. 

Je suis aussi vice-président du département des Bouches-
du-Rhône, dont la capitale est Marseille. Et puis j’ai 
l’honneur de présider l’Union des villes taurines de 
France, comme vous l’avez dit madame la présiden-
te, ainsi que le parc naturel régional de Camargue qui 
représente l’ensemble de l’espace qui contient et qui 
accueille notamment des élevages tout à fait spécifique, 
à la fois de courses camarguaises, et puis de corridas, 
des élevages de taureaux de combat qui sont d’ailleurs 
tous d’origine espagnole.

Et c’est avec beaucoup de plaisir que je vous apporte 
le témoignage de l’Union des villes taurines de France 
qui est une association qui rassemble l’ensemble des 
villes qui organisent toutes les années, régulièrement 
et avec beaucoup de joie et de bonheur les spectacles 
de la tauromachie et toutes les formes de tauromachies 
qui peuvent être présentes sur notre territoire. 

Je voudrais d’abord vous dire que c’est une dimensi-
on qui est importante dans nos territoires qui sont au 
sud de l’Europe et qui se distinguent par des pratiques 
culturelles et humaines que l’on peut ne pas connaître 
dans d’autres territoires au nord de l’Europe, et auxque-
lles nous sommes tout à fait attachés. Et nous avons des 
destins communs parmi les grandes villes, que sont Bé-

ziers et Nîmes et notre ville d’Arles où nous organisons 
d’importantes férias qui peuvent rassembler plusieurs 
centaines de milliers de personnes, et où nous avons pu 
développer au cours des années passées à la fois des pra-
tiques qui permettent de faire connaître ce que représente 
l’art de la tauromachie, notamment avec l’organisation 
d’écoles taurines et des pratiques qui sont restées popu-
laires au bon sens du terme, c’est-à-dire faire en sorte 
que ces spectacles soient accessibles à tous les publics et 
quel que soit le niveau de connaissance, et quel que soit 
le niveau de revenu, les familles arlésiennes, celles qui 
appartiennent à notre région, viennent regarder et essayer 
de comprendre ce que sont les corridas, et participent 
en même temps à des fêtes populaires qui structurent 
notre année. 

Je voudrais vous dire combien il me semble important 
de conserver ces liens et ces spectacles de partout en 
Catalogne et en Espagne, qu’elles soient du sud ou du 
nord, tout simplement parce que c’est un élément de 
notre culture. Depuis que ce spectacle a été organisé 
dans les villes françaises, c’est bien d’abord des régi-
ons espagnoles qui nous ont apporté ces cultures. Et 
il s’agit là d’une appropriation que nous avons eue et 
que nous connaissons d’une façon particulière. Elle 
est à la fois le fait d’une immigration qui est celle des 
femmes et des hommes qui sont venus en France, qui 
se sont installés au bord de la Méditerranée, mais ce 
sont aussi des éléments d’une culture, et bien sûr Goya 
a sans doute, plus que d’autres participé à cette mise à 
disposition, à cette popularisation de ces éléments que 
sont la corrida pour notre pays, et pour la France. Et 
bien entendu, la corrida et la tauromachie ont donné à 
connaître des interprétations multiples, qu’il s’agisse 
de l’art pictural, ou de l’écriture, ou encore des com-
mentaires, ou dernièrement, et dans les dernières dé-
cennies ce qui s’attache à la mode avec notamment 
pour la couture Christian Lacroix, qui a magnifié à 
travers ses créations ce que pouvait représenter cette 
culture du sud de l’Europe, de la Méditerranée et donc 
aussi de la tauromachie puisqu’il est arlésien d’origine. 

Je voudrais dire combien nous y sommes attachés pour 
des raisons qui sont bien entendu économiques, mais 
avant d’être économiques qui sont aussi et j’entendais 
tout à l’heure le représentant des éleveurs, dire que 
grâce à ces corridas nous pouvons conserver des terri-
toires qui ont une spécificité qui est très grande et qui 
sont classés au patrimoine de l’Humanité. Et qui sont 
des réserves de biosphère reconnues et labellisées par 
l’Unesco, car il est évident que si nous conservons des 
zones humides non transformées en Camargue, c’est 
bien parce que nous avons des élevages extensifs, et 
sur des propriétés latifundiaires qui constituent plusi-
eurs centaines d’hectares voire milliers d’hectares ras-
semblent des élevages ce que nous appelons nous, dans 
notre patois, des manades qui sont des formes particu-
lières de l’appropriation d’espaces avec d’ailleurs des 
reconnaissances qui s’attachent même à la politique 
agricole commune puisque ces exploitations ne pour-
raient pas vivre sans qu’il y ait une reconnaissance de 
l’Etat français et de l’Europe elle-même, et les primes 
qui s’attachent à ces élevages extensifs sont bien sûr liés 
à l’existence de la corrida. 
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Ce n’est donc pas simplement un échange culturel ni 
un élément d’une économie et d’un tourisme propre à 
la Méditerranée, à cette partie de la Méditerranée. Mais 
c’est encore une forme de gestion d’un territoire très 
vaste, puisque nous pouvons considérer que dans le del-
ta de Camargue comme dans les espaces qui sont auto-
ur du département du Gard, ce sont près de 250 000 à 
300 000 hectares qui sont ainsi conservés et qui sont une 
spécificité du territoire européen et du territoire de la Mé-
diterranée, à tel point d’ailleurs que nous avons proposé 
de constituer un dossier de gestion de ces zones humides 
qui soit une spécificité d’un projet pour l’union de la mé-
diterranée, puisque ces élevages qui sont sur ces espaces 
sont des élevages extensifs et qui répondent à l’ensem-
ble des critères de la protection de l’environnement et 
de la nature. Il est évident que nous sommes confrontés 
aussi à des questions et des observations, et un débat qui 
s’attachent à la défense, à l’interdiction de la corrida, 
au maintien de ces pratiques et à ses évolutions. Et que 
nous portons dans différentes instances, d’ailleurs Francis 
Wolff en est un bon exemple, ou à travers des organismes 
qui sont constitués pour la circonstance, sont portées les 
questions relatives à la corrida, à ce qu’elle représente, à 
ce qu’elle pourrait être, à ce qu’elle signifie pour les ha-
bitants et les citoyens de nos villes et de nos campagnes. 

Et si nous mesurons aussi des questions qui sont rela-
tives à la relation entre l’homme, ses représentations 
et puis les animaux et les souffrances qui sont celles 
des animaux, je crois qu’il y a une large approbation 
et notamment de la part de l’ensemble des élus du sud 
de la France, pour dire que la tauromachie et la repré-
sentation que nous en avons sont à un moment donné 
de notre histoire un élément constitutif d’un niveau de 
développement de notre société, et en même temps une 
indispensable forme à la fois de gestion du territoire, et 
de maintien d’une culture et d’une identité qui nous est 
tout à fait spécifique, que nous partageons avec vous, et 
nous en sommes d’ailleurs extrêmement fiers, et nous 
vous remercions d’ailleurs de nous avoir transmis avec 
ce que cela peut représenter de capital culturel, pas sim-
plement économique, cette pratique de la tauromachie 
et l’organisation des corridas. 

Nous posant même la question bien sûr, comme vous 
d’ailleurs de savoir à quel moment donné la corrida doit 
être, et peut-être continuer à être une forme organisée, 
et bien entendu, nous répondons à cette question en di-
sant qu’on ne peut pas couper la corrida, c’est un spec-
tacle total qui a une entrée, une organisation depuis son 
début, un développement et puis une fin, et dans cette 
fin elle est aussi organisée à partir de la mort du taure-
au. Et nous sommes bien persuadés que si la mort du 
taureau ne se passait pas dans la corrida, et bien il n’y 
aurait plus d’élevage de taureaux de combat d’origine 
espagnole en Camargue, parce qu’il n’y aurait plus de 
vente de taureaux tout simplement, et que cela en plus 
d’être constitutif d’éléments symboliques et culturels, 
est en même temps constitutif d’une économie de l’éle-
vage qui est propre à ces pratiques que nous défendons 
avec beaucoup de détermination. 

Vous dire aussi que cette détermination est sans doute 
peut-être plus qu’hier à mettre en regard de pratiques 
culturelles, économiques, sociales et politiques qui sont 

celles du nord de l’Europe. Et si nous comprenons bien 
et nous respectons ceux qui sont contre la corrida, et qui 
peuvent à ce titre là essayer de décréter ou de légiférer 
dans ce domaine là, nous pensons aussi que nous de-
vons renforcer les éléments d’identité qui sont propres à 
l’Europe du sud, parce qu’il y a bien sûr un rapport po-
litique qui est inégal entre le nord et le sud. Ce n’est pas 
ici que, je le rappelle mais bien sûr vous le savez, vous 
le mesurez tous les jours, à notre avis, nous qui sommes 
des élus de la république française, il est évident que 
nous devons constituer ensemble des références cultu-
relles, morales et éthiques, qui intègrent la corrida, la 
tauromachie et la mort du taureau. Dans ce domaine là 
comme dans tous les autres, qui sont d’ailleurs de por-
tée universelle, car nous défendons en même temps, et 
nous faisons prévaloir un mode de vie qui est bien un 
mode de vie qui est provençal pour nous, qui peut être 
décliné dans différentes cultures régionales tout autour 
de la Méditerranée, mais qui est porteur de valeur, qui 
sont des valeurs généreuses identitaires, respectueuses 
des autres et donc aussi républicaines, et à ce titre là j’ai 
été très heureux ce matin de m’exprimer devant vous, 
et je vous remercie très sincèrement de m’avoir reçu. 

Merci. Merci, madame la présidente; merci, mesdames 
et messieurs les députés. 

(Traducció.)

Senyora presidenta, gràcies. Saludo el conjunt de di-
putats que són avui presents per escoltar-nos, us agra-
eixo que ens hàgiu convidat per testimoniar i defen-
sar les corrides de toros i l’art de la tauromàquia. Us 
demano perdó per no poder expressar-me en català o 
espanyol, ho faré en francès. 

Primerament, potser és millor que em presenti. Bé, 
sóc l’alcalde d’Arles, un municipi de 50.000 habitants, 
que juntament amb Nimes, és un dels municipis prin-
cipals que formen part i que estructuren la zona de la 
Camarga, i el delta és una de les zones humides més 
grans d’Europa a la costa mediterrània. També sóc vi-
cepresident del departament de les Boques del Roine, 
Marsella n’és la capital. A més, tinc l’honor de presidir 
la Unió de Ciutats Taurines de França, tal com heu 
dit, senyora presidenta, i el Parc Natural Regional de 
la Camarga, que també representa el conjunt de l’es-
pai que conté i acull ramaderies específiques, tant de 
curses camargueses com de corrides, cria de toros de 
lídia, que, de fet, són tots d’origen espanyol.

És tot un plaer poder aportar-vos el testimoni de la 
Unió de Ciutats Taurines de França, una associació 
que reagrupa el conjunt de les ciutats que organitzen 
regularment, tots els anys, de bon grat i amb molt d’or-
gull, els espectacles de la tauromàquia i totes les for-
mes de tauromàquia presents en el nostre territori. 

Primer, voldria destacar que és un aspecte important 
en els nostres territoris, situats al sud d’Europa i que 
es distingeixen per pràctiques culturals i humanes que 
no es troben en altres punts del nord d’Europa i amb 
les quals ens sentim identificats. Entre les grans ciu-
tats tenim fets comuns, entre Besiers i Nimes i la nostra 
ciutat, Arles; ciutats que acullen fires importants que 
poden reunir centenars de milers de persones i on hem 



4 de març de 2010 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Sèrie C - Núm. 757

26

COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I HABITATgE SESSIÓ NÚM. 45

pogut desenvolupar al llarg dels anys activitats que per-
meten mostrar el que representa l’art de la tauromà-
quia, fins i tot amb l’organització d’escoles taurines i 
de les pràctiques populars, en el bon sentit de la parau-
la. O sigui, hem treballat perquè aquests espectacles 
siguin accessibles a tots els públics i perquè, indepen-
dentment del nivell cultural o el nivell adquisitiu, les 
famílies arleses, les que pertanyen a la nostra regió, 
vinguin a veure i a intentar comprendre les corrides de 
toros i que, alhora, participin en festes populars que 
marquen el nostre calendari.

Crec que és realment important conservar aquests vin-
cles i aquests espectacles arreu de Catalunya i Es-
panya, siguin del sud o del nord, simplement perquè 
és un element de la nostra cultura. Aquest espectacle 
s’organitza en ciutats franceses, però primer són les 
regions espanyoles que ens van aportar la seva cultu-
ra. Es tracta d’una apropiació que nosaltres hem fet i 
que coneixem particularment. És alhora conseqüèn-
cia d’una immigració de dones i homes que van ar-
ribar a França, que es van instal·lar a la costa me-
diterrània. També són elements d’una cultura. Goya 
va participar, més que d’altres, en la seva expansió, 
en la popularització d’aquests elements, que són les 
corrides de toros, per al nostre país i per a França.  
I, per descomptat, les corrides de toros i la tauromà-
quia han permès interpretacions múltiples, en l’art pic-
tòric, l’escriptura, o fins i tot comentaris. O, darrera-
ment i en les últimes dècades, amb relació a la moda, 
com en el cas de l’alta costura de Christian Lacroix, 
d’origen arlès, que ha engrandit a través de les seves 
creacions el que podia representar aquesta cultura del 
sud d’Europa, del Mediterrani i, per tant, també de la 
tauromàquia. 

Ens interessa per raons econòmiques, però, tal com 
ha comentat anteriorment el representant dels rama-
ders, gràcies a les corrides de toros podem conservar 
territoris que tenen una especificitat molt important i 
que estan classificats com a patrimoni de la humani-
tat, es tracta de reserves de biosfera reconegudes per 
la UNESCO. És evident que la Camarga conserva zo-
nes humides no transformades gràcies a la ramade-
ria extensiva que mantenim en propietats latifundistes 
que representen centenars d’hectàrees, fins i tot milers. 
Aquestes grans extensions acullen ramaderies o «ma-
nades», com en diem a casa nostra, i són formes par-
ticulars de l’apropiació d’espais amb reconeixements 
vinculats a la política agrícola comuna, perquè aques-
tes explotacions no subsistirien sense un reconeixement 
per part de l’Estat francès i d’Europa i les primes que 
s’obtenen en aquesta ramaderia extensiva estan vincu-
lades a l’existència de les corrides de toros. No és un 
simple intercanvi cultural ni un element més de l’eco-
nomia i el turisme propis de la Mediterrània, d’aques-
ta part de la Mediterrània; encara és una manera de 
gestionar un territori molt gran, perquè podem consi-
derar que permeten conservar entre 250.000 i 300.000 
hectàrees, al delta de la Camarga i als espais del vol-
tant del departament del Gard, i són una especificitat 
del territori europeu i del territori mediterrani. De tal 
manera que hem proposat elaborar un informe de ges-
tió d’aquestes zones humides que sigui una especificitat 

d’un projecte per a la unió de la Mediterrània, perquè 
les ramaderies que ocupen aquests espais són ramade-
ries extensives que compleixen els criteris de protecció 
de l’entorn i la natura.

Val a dir que també ens enfrontem a qüestions, a ob-
servacions i a un debat vinculat a la defensa..., a la 
prohibició de les corrides de toros, al manteniment 
d’aquestes pràctiques i llur evolució. Les qüestions 
sobre les corrides de toros es debaten en diferents 
instàncies, Francis Wolff n’és un bon exemple, o a 
través d’organismes que es constitueixen expressa-
ment. Es tracta el que representa, el que podria ser, 
el que significa per als habitants i ciutadans de les 
nostres ciutats i pobles. Si tenim en compte les qües-
tions relatives a la relació entre l’home, les seves re-
presentacions i els animals i el patiment, crec que hi 
ha una àmplia aprovació per part del conjunt dels 
polítics del sud de França per afirmar que la tauro-
màquia i la seva representació són, en un moment 
donat de la nostra història, un element constitutiu 
d’un nivell de desenvolupament de la nostra socie-
tat i alhora una manera indispensable de gestionar el 
ter ritori, de mantenir una cultura i una identitat que 
ens és totalment específica, que compartim amb vos-
tès, i n’estem molt orgullosos. I, de fet, us agraïm que 
ens l’hàgiu transmès per tot el que la pràctica de la 
tauromàquia i l’organització de les corrides de toros 
pot representar com a capital cultural, no només en 
termes econòmics.

A la pregunta que es plantegen i ens plantegem sobre 
en quin moment les corrides han de ser, i potser han 
de continuar sent, una forma organitzada, responem 
dient que no podem tallar les corrides de toros. És un 
espectacle complet, que té una entrada, una organit-
zació des del seu inici, un desenvolupament i un final, 
i aquest final s’estructura a partir de la mort del toro. 
Estem completament convençuts que si el toro no mo-
rís a la plaça, llavors no hi hauria ramaderies de to-
ros de lídia d’origen espanyol a la Camarga, perquè 
simplement no es vendrien toros i això és constitutiu 
d’elements simbòlics i culturals i d’una economia de 
ramaderia pròpia d’aquestes pràctiques que defensem 
amb convicció. 

També us he dir que potser cal contrastar avui més que 
mai aquesta convicció amb les pràctiques culturals, eco-
nòmiques i polítiques del nord d’Europa. Si entenem i 
respectem les persones que es manifesten en contra de 
les corrides i que volen intentar decretar o legislar en 
aquest àmbit, crec que també hem de reforçar els ele-
ments d’identitat propis d’Europa del Sud, perquè hi 
ha una relació política desigual entre el nord i el sud. 
Us recordo, encara que ja ho sabeu, perquè ho avalueu 
cada dia, que, segons el meu parer, nosaltres, polítics 
de la República francesa, hem de constituir junts re-
ferències culturals, morals i ètiques, que integren les 
corrides de toros, la tauromàquia i la mort del toro. En 
aquest àmbit i en els altres, d’abast universal, perquè 
els defensem alhora i fem prevaler un mode de vida, 
provençal per a nosaltres, que es pot retrobar en dife-
rents cultures regionals de tota la Mediterrània, però 
que aporta valors, valors d’identitat generosos, respec-
tuosos i, per tant, republicans. 
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Ha estat tot un plaer que m’hàgiu escoltat, us agraeixo 
de tot cor la vostra acollida. 

Gràcies. Gràcies, senyora presidenta; gràcies, senyo-
res i senyors diputats. 

La presidenta

Ara és el torn del senyor Francis Wolff, que entenem 
que des d’una altra perspectiva ens dirà quina és la seva 
versió.

Compareixença
de Francis Wolff, filòsof de la Universitat de 
la Sorbona, amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de l’article 6 del text refós 
de la Llei de protecció dels animals, apro-
vat pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 353-
00772/08)

Ell és professor, catedràtic de filosofia de l’Escola Nor-
mal Superior de París. I un fet destacable als efectes que 
ens ocupen és que va publicar el 2007 un llibre titulat 
Philosophie de la corrida i, per tant, entenem que va 
estudiar de manera aprofundida aquest fenomen –un 
llibre que es va traduir al castellà el 2008.

Sense més, té la paraula, senyor Wolff.

El Sr. Francis Wolff (catedràtic de filosofia de l’École 
normale supérieure de París)

Merci, madame la présidente. Mesdames et messieurs 
les députés, c’est avec un profond respect et pour votre 
travail et votre fonction d’élus du peuple que je me pré-
sente à vous. Je considère que c’est un honneur pour le 
philosophe français que je suis de vous donner mon avis 
sur ce projet de loi. Je considère aussi comme un hon-
neur de pouvoir défendre devant vous la tauromachie. 
Car je le dis d’emblée, et même avec une certaine émo-
tion, je pense sincèrement que si la corrida venait à dis-
paraître des pays où elle est aujourd’hui licite, ce serait 
une grande perte pour l’humanité comme pour l’anima-
lité. Oui je comprends que pour beaucoup d’entre vous 
il y ait une certaine irritation devant ces touristes qui 
visitent au pas de course, et qui pensent que Barcelone 
c’est l’Espagne, que l’Espagne c’est les taureaux. Sachez 
que je ressens la même émotion devant ceux qui croient 
que la France c’est Paris, et que Paris c’est Pigalle. Il se 
peut aussi que pour certains d’entre vous la corrida soit 
associée à une image archaïque ou folklorique. Pour moi 
les choses sont opposées. La représentation que je me 
suis fait de la corrida n’a rien à voir avec cette image 
désuète. Qu’il me suffise de dire que mon enfance en 
banlieue parisienne, entre des parents ayant échappé par 
miracle aux camps de la mort, ne me préparait nullement 
à recevoir le choc que fut la découverte accidentelle de 
la corrida à l’âge de dix-huit ans, lors d’une escapade 
estudiantine dans la région de Provence. 

Comme beaucoup d’intellectuels français je n’ai pas 
cessé depuis lors de tenter d’approfondir cet art singu-
lier. C’est aujourd’hui une pratique plus vivante que ja-
mais dans la France méridionale. Je crois que l’on peut 

qu’elle vit un nouvel âge d’or, avec un public jeune, 
enthousiaste, et de plus en plus cultivé. A l’université 
où j’enseigne, les travaux et les thèses se multiplient sur 
l’écologie de l’élevage du taureau, sur l’éthique de la 
corrida. A Paris même où j’habite, nous avons organisé 
ces dernières années à la Sorbonne ou ailleurs, divers 
congrès universitaires sur la corrida, avec la participa-
tion de nombreux philosophes, scientifiques, vétérinai-
res, artistes venus du monde entier. Ce qui est vrai, c’est 
que la corrida n’est plus la fiesta nationale d’Espagne. 
Elle a en cela un peu perdu, et beaucoup gagné. Elle 
est devenue partie intégrante de la culture européenne, 
ou en tous cas de l’Europe méridionale, et même du 
patrimoine mondial. Mais je sais que ce n’est pas un 
témoignage que vous désirez entendre de ma part, mais 
des concepts et des arguments. J’aimerais tant pouvoir 
vous parler de l’esthétique de la corrida, de la grandeur 
sublime de cet art à la fois populaire et savant. De la 
beauté singulière de cet art à la fois classique et con-
temporain, de l’émotion unique qui nous saisit dans les 
moments de communion spirituelle. 

Cependant ce n’est pas sur ce plan là que nous devons 
nous placer, mais sur le plan exclusivement moral, on 
l’a rappelé tout à l’heure. Le projet sur lequel vous devez 
vous prononcer concerne la condition animale. C’est 
donc sur le plan de nos devoirs vis-à-vis des animaux 
sur lequel j’ai personnellement travaillé dans le cadre 
de mes travaux d’éthique que je voudrais me placer. 

Partons d’un point incontestable, quelles que soient les 
découvertes biologiques, il demeure que les hommes 
ne sont pas des animaux comme les autres, parce qu’ils 
peuvent agit en obéissant à des normes et à des valeurs, 
et pas seulement à leurs pulsions. Nous avons par con-
séquent des devoirs absolus vis-à-vis de tous les autres 
êtres humains, parce que tout autre être humain peut obéir 
à des lois universelles. Ces devoirs sont absolus, ce sont 
aussi des devoirs réciproques de justice fondés sur une 
relation d’égalité. Telle est la base de l’humanisme. Les 
devoirs que nous avons vis-à-vis des animaux ne sont ni 
absolus parce qu’ils sont subordonnés à ceux que nous 
avons vis-à-vis des êtres humains, ni réciproques parce 
que les animaux ne peuvent pas agir par devoir. Cela ne 
signifie pas que nous n’ayons pas des devoirs vis-à-vis 
des animaux, au contraire. Mais ils ne peuvent être que 
des devoirs relatifs, et non absolus, et ils ne peuvent être 
que des devoirs différenciés. Selon la nature des animaux 
considérés et le type de relation que nous avons avec eux. 

Il est en effet impossible de formuler une seule règle de 
conduite, que nous puissions appliquer indistinctement 
à tous les animaux. Le concept d’animal est un concept 
trompeur. En principe il y a une division morale en trois 
catégories des animaux.

Il y a d’abord les animaux de compagnie, auxquels nous 
lient des relations affectives. Ils nous donnent leur af-
fection en échange de la nôtre. Il est donc absolument 
immoral de trahir cette affection, en abandonnant par 
exemple son chien sur une aire d’autoroute. 

Il y a ensuite les animaux domestiques, que nous éle-
vons pour leur viande, leur lait, leur laine ou leur tra-
vail et auxquels nous lie une sorte de contrat. Eux nous 
donnent leurs produits en échange de leur pâture, et de 
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notre protection. Il est donc immoral de les traiter com-
me de simples choses, comme dans les formes scanda-
leuses d’élevage industriel complètement mécanisé, et 
qui sont les faits du productivisme contemporain. Mais 
il n’est pas immoral de les tuer, puisqu’ils ne vivent 
souvent que pour cela à condition de leur accorder des 
conditions décentes de vie ou d’abattage.

Il y a enfin ces millions d’espèces d’animaux sauva-
ges qui peuplent les océans, les montagnes, les terres 
et les forêts du monde et auxquels ne nous lie aucune 
relation individualisable mais seulement un rapport à 
l’espèce. 

Nous avons à leur égard des devoirs écologiques, dont 
le respect des écosystèmes et de la biodiversité. Nous 
devons lutter contre la prolifération des espèces nui-
sibles, ou en faveur de la protection des espèces me-
nacées. 

Je tiens à signaler par parenthèse, que cette défense pu-
blique d’une éthique différenciée qui distingue nos de-
voirs vis-à-vis des animaux, selon le type de relations 
que nous avons avec eux m’a valu les félicitations cha-
leureuses de l’académie française vétérinaire, dans une 
lettre où le président s’insurge contre certaines argu-
mentations animalistes inspirées par certaines interpré-
tations idéologiques de la biologie, dont certains atten-
dus de votre projet de loi me semblent un bon exemple. 

Alors vis-à-vis des taureaux de combat, quelle morale 
s’impose ?

Le problème que connaissent bien les éthologues, est 
qu’ils ne rentrent dans aucune des trois catégories ci-
dessus. Ce n’est pas un animal de compagnie, il s’ac-
commode mal de la vie en appartement. Ce n’est pas 
un animal sauvage, puisqu’il est élevé par l’homme qui 
en contrôle l’alimentation et la reproduction. Mais ce 
n’est pas non plus un animal domestique, puisqu’il ne 
peut servir la seule finalité pour laquelle il est élevé, 
qu’à condition que soit préservé en lui un instinct natu-
rel d’hostilité vis-à-vis de l’homme, sans lequel aucune 
tauromachie ne serait possible. Ni animal sauvage, ni 
animal domestique, c’est un animal «bravo». C’est un 
cas à peu près unique dans les rapports homme-animal. 

Généralement les animaux qui vivent sous le contrôle 
de l’homme sont apprivoisés ou domestiqués. Dans le 
cas du taureau de combat, c’est le contraire, ils sont 
élevés d’une manière qu’ils doivent préserver leur bra-
voure innée, c’est-à-dire leur agressivité naturelle con-
tre tout ce qui apparaît comme une menace, notamment 
l’intrusion sur leur territoire.

C’est précisément parce que le taureau de combat est 
une sorte d’exception dans les relations animales, que 
la tauromachie jouit d’un certain statut particulier dans 
l’actuelle loi française ou catalane, et que modifier ce 
statut particulier serait à mon sens une grave régres-
sion tant sur le plan juridique, que sur le plan étho-
logique. Quels sont donc les devoirs que nous avons 
vis-à-vis des taureaux de combat? Même raisonnement 
que précédemment. Nous devons respecter sa nature, 
et le type de relations que nous avons avec lui. En tant 
qu’espèce encore sauvage, nous devons par respect 
pour la biodiversité préserver cette espèce particulière, 

ce qui suppose évidemment de préserver les pratiques 
tauromachiques, puisque c’est à leur existence que le 
taureau bravo doit sa propre existence. Nous devons 
aussi respecter sa nature d’animal bravo, pour un tel 
animal une vie conforme à sa nature insoumise et in-
domptable doit être une vie libre et naturelle, la mei-
lleure possible donc.

Et une mort conforme à sa nature d’animal bravo doit 
être une mort au combat, contre celui qui porte atteinte 
à cette liberté en contestant sa suprématie sur son ter-
rain. Avons-nous le droit de les tuer ? Même réponse 
que précédemment. Oui parce qu’ils ne vivent que pour 
cela. Mais à condition de leur donner une mort qui cor-
responde à leur statut d’animal bravo. C’est-à-dire une 
mort au combat. Serait-il plus conforme à la bravoure et 
à la nature du taureau de vivre esclave de l’homme et de 
mourir à l’abattoir, comme un bœuf de trait. Vivre libre 
et dans des conditions naturelles pendant quatre années 
pour mourir en combattant pendant quelques minutes, 
tel est le sort du taureau de combat qui est sans doute 
l’un des plus enviables de tout ceux qui vivent sous la 
domination de l’homme. 

Objection: le respect de la vie ne fait-il pas partie de 
nos devoirs absolus ? Il faut ici distinguer; le respect 
absolu de la vie humaine est un des fondements de la 
civilisation et de l’humanisme. Il n’en va pas de même 
du respect de la vie en général. Ce serait contradictoire 
avec l’idée même de vie. La vie s’alimente sans cesse 
de la vie. Un animal c’est un être qui se nourrit de subs-
tances végétales ou animales. Proclamer que tous les 
vivants ont un droit à la vie est une absurdité puisque 
par définition, un animal ne peut vivre qu’au détriment 
du vivant. 

Les animaux se tuent entre eux, pour toute sorte de 
raisons et pas seulement pour satisfaire leurs besoins 
alimentaires comme on le croit souvent. Les hommes 
d’eux mêmes ont toujours tué des animaux, par nécessi-
té physique ou symbolique. Mais le propre de l’homme, 
contrairement aux autres animaux, c’est que quand il 
tue un animal respecté, cette mise à mort s’accompag-
ne d’un rituel festif, ou d’une cérémonie expiatoire. A 
cela il y a une seule exception, c’est la mort mécani-
sée et industrielle, à la chaîne, dans les abattoirs, mort 
froide, silencieuse, cachée, hypocrite et pour ainsi dire 
honteuse qui est le propre de nos sociétés urbaines con-
temporaines. 

La corrida satisfait à la fois des besoins physiques, le 
taureau est comestible, et symboliques. C’est un com-
bat stylisé et un cérémonial sacrificiel, et au contraire 
de l’abattage industriel, elle s’accompagne de toutes 
les marques de respect traditionnelles pour l’animal. 
Rituel réglé précédant l’acte et silence recueilli au mo-
ment de la mort. 

Dans toute tauromachie l’animal est combattu avec res-
pect, et non abattu comme une bête nuisible ou achevée 
à la sauvette comme une simple machine à produire 
de la viande.

De ce respect pour le taureau, témoigne le fait que l’hom-
me n’est en droit de tuer cet animal qu’au risque de sa 
propre vie.



Sèrie C - Núm. 757 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 4 de març de 2010

29

SESSIÓ NÚM. 45 COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I HABITATgE

La question du droit de tuer les animaux se pose donc 
bien davantage pour l’abattage industriel, que pour la 
mort de taureaux dans l’arène. 

Reste un dernier argument, celui de la souffrance ani-
male. C’est un argument sérieux, à condition de le dis-
tinguer de la simple sensibilité personnelle. Je me con-
tenterais ici de deux remarques très brèves, le temps 
nous est compté.

Si l’on interdisait toutes les activités humaines qui pour-
raient avoir pour effet la douleur d’un animal, il faudrait 
interdire un grand nombre de rites religieux, d’activités 
de loisirs, de recherche médicale, de consommation de 
poisson ou de viande, qui impliquent le plus souvent, 
stress, douleur, inconfort, négation des conditions de 
vie naturelle. On pourrait commencer par interdire la 
pêche à la ligne, je ne plaisante pas. 

L’animalisme contemporain qui fait de l’éventuelle dou-
leur animale le seul critère d’évaluation des pratiques 
humaines devrait avoir pour conséquence logique, l’in-
terdiction de tous ces loisirs, et à terme de toutes les 
formes de domestication qui sont le fondement de la 
civilisation humaine.

C’est ce que recommande déjà un certain nombre d’or-
ganisation animaliste anglo-saxonne, donc vous avez 
entendu hier quelques disciples.

Deuxième remarque. La corrida ne consiste pas à tor-
turer un animal sans défense, mais au contraire à faire 
combattre un animal naturellement disposé au combat. 
On en a une preuve évidente, si l’on faisait subir à n’im-
porte quel animal, un bœuf ou un loup, l’épreuve des 
pics ou des banderilles, ils fuiraient immédiatement, la 
fuite étant la réaction naturelle de tout mammifère face 
à une agression. C’est la réponse normale, biologique-
ment adaptée, face à la douleur.

Or le taureau de combat, loin de fuir redouble ses atta-
ques, le taureau brave, loin d’éprouver la douleur com-
me une souffrance, la ressent comme un stimulant au 
combat. Elle est transformée immédiatement en une 
excitation agressive. Nous savons qu’il en va de même 
souvent du soldat blessé au combat. 

Combien cela doit être plus vrai encore d’un animal 
physiologiquement équipé et génétiquement sélectionné 
pour le combat, et qui ne cesse durant toute sa vie de 
se livrer au combat contre ses congénères au champ. 

Sans la charge naturelle du taureau, la corrida serait 
impossible, elle n’aurait aucun sens esthétique et au-
cune valeur éthique. L’homme n’aurait aucun mérite à 
vouloir l’affronter et en triompher. Ce serait un sacrifice 
ou une boucherie.

Il est vrai qu’à tout cela, il y a des sensibilités personne-
lles, je n’ai jamais pu personnellement souffrir le spec-
tacle du poisson pris à l’hameçon du pêcheur à la ligne. 
Mais il ne m’est jamais venu à l’esprit de réclamer des 
pouvoirs publics l’interdiction de cet innocent loisir.

Le sentiment de compassion est plus que respectable. 
Il ne fait pas de doute que la plupart des opposants à la 
corrida sont des êtres sensibles, qui souffrent vraiment 
quand ils imaginent le taureau souffrant.

Le problème est de savoir si cette sensibilité peut suffire 
au législateur. La sensibilité des uns peut-elle suffire à 
condamner la sensibilité des autres. 

Je termine, j’ai bien conscience qu’aucun argument ne 
pourra jamais convaincre ceux qui se représentent de 
toute façon la corrida comme la torture d’une bête inno-
cente. Ni le fait que dans son combat il réalise sa nature 
d’animal bravo. Ni qu’en voulant éviter la mort dans 
l’arène de certains individus, on condamne en réalité 
toute l’espèce à l’abattoir. Ni la comparaison entre la 
vie courte et abjecte des veaux élevés en batterie et les 
taureaux élevés en pleine liberté. Tout ça sera inefficace 
face à la réaction passionnelle de celui qui s’indigne et 
crie, non ça non. Il est vrai qu’à cela, les aficionados 
opposent souvent avec la même véhémence leur propre 
passion. 

Faut-il donc en rester là ? A ce dialogue impossible ? 
On pourrait s’en tenir à cette opposition des passions, si 
elles-mêmes s’en tenaient là. Mais ce n’est pas possible, 
parce qu’une des deux revendique pour elle-même lus 
que l’autre. Elle réclame des limitations, des prohibi-
tions, une interdiction. En somme, cette passion veut 
empêcher l’autre de satisfaire mais en s’abritant derrière 
autre chose qu’une passion, en avançant des raisons, le 
droit des animaux, le respect de la vie, le scandale du 
spectacle de la mort, etc.

Et c’est là, à mon humble avis, que le rôle du politique 
est de savoir raison garder, et de se dire: «Si un jour la 
corrida meurt pour de bon, c’est qu’elle ne déclenche-
ra plus aucune passion.» D’ici là il est sage, je le redis 
avec émotion, de laisser les uns et les autres à leur pas-
sion et de faire prévaloir le principe de liberté.

Merci.

(Traducció.)

Gràcies, senyora presidenta. Senyores i senyors dipu-
tats, us presento tots els meus respectes pel que fa a 
la vostra tasca i funció com a representants del poble. 
Per mi és tot un honor, com a filòsof francès, poder do-
nar-vos la meva opinió sobre aquest projecte de llei. 
També considero que és tot un honor poder defensar la 
tauromàquia davant vostre. Us ho dic d’entrada, i amb 
certa emoció, sincerament, penso que si les corrides de 
toros desapareixen dels països en què actualment són 
lícites, seria una gran pèrdua per a la humanitat i per 
a l’animalitat.

Sí, comprenc que molts de vosaltres sentiu una certa 
irritació davant dels turistes que fan visites llampec o 
que pensen que Barcelona és Espanya, que Espanya 
són els toros. Penseu que jo sento el mateix davant els 
que pensen que França és París i que París és Piga-
lle. També pot ser que molts de vosaltres associeu les 
corrides de toros a una imatge arcaica o folklòrica. Jo 
penso el contrari, la representació que jo tinc de les 
corrides no té res a veure amb aquesta imatge desusa-
da. Només cal que digui que la meva infància als afo-
res de París, entre pares que van escapar de miracle 
dels camps d’extermini, no em va preparar per pair el 
xoc que em va suposar la descoberta accidental de les 
corrides de toros als 18 anys, en una sortida estudian-
til a la regió de Provença. 
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Com molts altres intel·lectuals francesos, des de llavors 
no he deixat d’aprofundir en aquest art singular. Avui 
més que mai és una pràctica viva a la França meridi-
onal. Crec que podem dir que viu una nova edat d’or, 
amb un públic jove, entusiasmat i amb més cultura. A 
la universitat en què imparteixo cursos, cada vegada es 
fan més treballs i tesis sobre l’ecologia de la ramaderia 
de toros, sobre l’ètica de les corrides de toros. Aquests 
últims anys, fins i tot a París, on visc, s’han organitzat, 
a la Sorbona o en altres indrets, alguns congressos uni-
versitaris sobre les corrides de toros, amb la participa-
ció de nombrosos filòsofs, veterinaris i artistes proce-
dents de tot el món. El que és veritat és que les corrides 
ja no constitueixen la festa nacional d’Espanya. Amb 
això, ha perdut una mica i ha guanyat molt. S’ha con-
vertit en part integrant de la cultura europea o, en tot 
cas, de l’Europa meridional, i fins i tot del patrimoni 
mundial. Sé, però, que no voleu que us doni testimonis, 
voleu que us doni conceptes i arguments.

M’agradaria tant poder-vos parlar de l’estètica de les 
corrides, de la grandesa sublim d’aquest art popular i 
savi alhora, de la bellesa singular d’aquest art clàssic 
i contemporani, de l’emoció única que ens envaeix en 
els moments de comunió espiritual... No obstant això, 
no ens hem de centrar en aquest aspecte, com hem indi-
cat abans, ens hem de centrar exclusivament en l’àm-
bit moral. El projecte que discutiu engloba la condició 
animal. Em vull centrar en l’àmbit dels nostres deures 
amb relació als animals, he desenvolupat personalment 
aquest punt en el marc dels meus treballs d’ètica. 

Partim d’un aspecte incontestable, independentment 
dels descobriments biològics: els homes no són ani-
mals com els altres, perquè poden actuar segons unes 
normes i valors, i no només per impulsos. Així doncs, 
tenim deures absoluts amb relació a tots els altres és-
sers humans, perquè tots els éssers humans poden obe-
ir lleis universals. Aquests deures són absoluts, també 
són deures recíprocs de justícia fonamentats en una re-
lació d’igualtat. Aquesta és la base de l’humanisme. 
Els deures que tenim amb relació als animals no són 
absoluts, perquè estan subordinats als que tenim amb 
relació als éssers humans; tampoc no són recíprocs, 
perquè els animals no poden actuar per deure. Això no 
significa que no tinguem deures amb relació als ani-
mals, tot el contrari. Però només poden ser deures re-
latius i no pas absoluts, i només poden ser deures dife-
renciats, segons la naturalesa dels animals en qüestió i 
el tipus de relació que hi mantinguem. 

De fet, és impossible formular una sola regla de con-
ducta que es pugui aplicar indistintament a tots els ani-
mals. El concepte d’animal és un concepte enganyós. 
En principi hi ha una divisió moral en tres categories, 
dels animals. Primer hi ha els animals de companyia, 
amb els quals mantenim relacions afectives, ens donen 
el seu afecte a canvi del nostre. Per tant, és totalment 
immoral trair aquest afecte i abandonar, per exemple, 
un gos en una zona de descans de l’autopista. Després, 
tenim els animals domèstics, que criem per la seva 
carn, llet, llana o el seu treball, i ens hi uneix una es-
pècie de contracte. Ells ens donen els seus productes a 
canvi de la pastura i de la nostra protecció. Per tant, és 
immoral tractar-los com a simples objectes, com en les 

formes escandaloses de ramaderia industrial comple-
tament mecanitzada, i que són la realitat del producti-
visme contemporani. Ara bé, no és immoral matar-los, 
perquè sovint només viuen per a això a canvi d’oferir-
los unes condicions de vida o de mort decents. Final-
ment, hi ha milions d’espècies d’animals salvatges que 
viuen als oceans, les muntanyes, les terres i els bos-
cos del món i amb les quals no ens uneix cap relació 
individualitzable, només un vincle d’espècie. Hi tenim 
deures ecològics, com el respecte dels ecosistemes i la 
biodiversitat. Hem de lluitar contra la proliferació de 
les espècies nocives o a favor de la protecció de les es-
pècies amenaçades. Faig un parèntesi per indicar que 
aquesta defensa pública d’una ètica diferenciada que 
distingeix els nostres deures amb relació als animals 
segons el tipus de relacions que tenim amb ells, m’ha 
permès rebre una carta de felicitació del president de 
l’Acadèmia Veterinària de França en què s’insurgeix 
contra alguns arguments animalistes inspirats per al-
gunes interpretacions ideològiques de la biologia, al-
guns dels supòsits del vostre projecte de llei me’n sem-
blen un bon exemple. 

Pel que fa als toros de lídia, quina moral s’imposa? El 
problema que coneixen bé els etòlegs és que no s’ins-
criuen en cap de les tres categories anteriors. No és 
un animal de companyia, s’adapta malament a la vida 
en una casa. No és un animal salvatge, perquè el cria 
l’home, que en controla l’alimentació i la reproducció. 
Tampoc no és un animal domèstic, perquè l’única fina-
litat per a la qual ha estat criat exigeix que mantingui 
aquest instint natural d’hostilitat amb relació a l’home, 
sense el qual no hi hauria tauromàquia. No és ni un 
animal salvatge ni un animal domèstic, és un animal 
brau. És un cas gairebé únic en les relacions home-
animal. 

Generalment els animals que viuen sota el control de 
l’home es tornen més sociables o acaben domesticats. 
En el cas del toro de lídia és al contrari, es crien de 
manera que conservin la seva bravura innata, és a 
dir, la seva agressivitat natural contra tot el que suposa 
una amenaça, com la intrusió en el seu territori. El 
toro de lídia és una espècie d’excepció en les relacions 
animals, per aquest motiu. La tauromàquia gaudeix, 
d’alguna manera, d’un estatus particular en l’actual 
llei francesa o catalana. Segons el meu parer, modifi-
car aquest estatus particular significaria una regressió 
greu en l’àmbit jurídic i etològic. Quins són els deures 
que tenim amb relació als toros de lídia? Seguim amb 
el mateix raonament que abans. Hem de respectar la 
seva natura i el tipus de relacions que mantenim amb 
els toros. Com a espècie encara salvatge, per respec-
te a la biodiversitat hem de preservar aquesta espè-
cie particular. Això implica, evidentment, preservar les 
pràctiques de la tauromàquia, perquè el toro de lídia 
existeix gràcies a elles. També hem de respectar la seva 
naturalesa d’animal brau; per a aquest tipus d’animal, 
una vida d’acord amb la seva natura indomable ha de 
ser una vida lliure i natural, la millor possible. 

Una mort d’acord amb la seva natura d’animal brau 
ha de ser una mort en combat, fet contra el qual ataca 
aquesta llibertat i impugna la seva supremacia en el 
seu terreny. Tenim dret de matar-los? La resposta és la 
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mateixa que abans. Sí, perquè només viuen per a això. 
Però amb la condició de donar-los una mort que cor-
respon al seu estat d’animal brau, o sigui, una mort en 
combat. Seria més coherent amb la bravura i natura 
del toro viure esclau de l’home i morir a l’escorxador, 
com un bou? Viure lliure i en unes condicions naturals 
durant quatre anys per morir combatent durant alguns 
minuts, aquest és el destí del toro de lídia, segurament 
és un dels destins més envejats de tots els que viuen 
sota dominació humana. 

Objecció: el respecte a la vida no forma part dels nos-
tres deures absoluts ? Cal fer una distinció. El respecte 
absolut de la vida humana és un dels fonaments de la 
civilització i de l’humanisme. No passa el mateix amb 
el respecte de la vida en general, això contradiria fins i 
tot la idea de vida. La vida s’alimenta constantment de 
la vida. Un animal és un ser que s’alimenta de substàn-
cies vegetals o animals. Proclamar que tots els éssers 
vius tenen dret a la vida és una fotesa, perquè, per de-
finició, un animal només pot viure en detriment d’allò 
viu. 

Els animals es maten entre ells per diverses raons i, 
malgrat el que puguem pensar, no només es maten 
per necessitats alimentàries. Els homes sempre han 
ma tat animals, per necessitats físiques o simbòliques. 
El que és propi de l’home, al contrari dels animals, 
és que quan mata un animal respectat, aquesta mort 
va acompanyada d’un ritual festiu o d’una cerimònia 
expiatòria. Només hi ha una excepció, la mort meca-
nitzada i industrial, en cadena, als escorxadors; una 
mort freda, silenciosa, amagada, hipòcrita i vergonyo-
sa d’alguna manera, que és pròpia de les nostres socie-
tats urbanes contemporànies. 

Les corrides de toros satisfan les necessitats físiques, el 
toro és comestible, i també les necessitats simbòliques. 
Es tracta d’un combat estilitzat i d’una cerimònia de 
sacrifici. Al contrari de la matança industrial, inclou 
tots els signes tradicionals de respecte envers l’animal, 
ritual regulat abans de l’acte i silenci en el moment de 
la mort. En la tauromàquia, l’animal es combat amb 
respecte i no es mata com si fos una bèstia molesta ni 
s’acaba la feina a corre-cuita com una simple màquina 
per produir carn. El respecte envers el toro es fa palès 
en el fet que l’home només pot matar l’animal si arris-
ca la seva pròpia vida. La qüestió del dret de matar els 
animals és més adient en el cas de la matança indus-
trial que en la mort de toros a la plaça. 

Encara queda un últim argument, el del patiment ani-
mal. És un argument seriós, sempre que es faci la dis-
tinció de la simple sensibilitat personal. Només comen-
taré dues observacions molt breus, perquè sé que no 
disposem de gaire temps. Si haguéssim de prohibir les 
activitats humanes que poden comportar el dolor d’un 
animal, caldria prohibir un gran nombre de ritus re-
ligiosos, d’activitats d’oci, de recerca mèdica, de con-
sum de peix o carn, que impliquen, en la majoria de 
casos, estrès, dolor, incomoditat, negació de les con-
dicions de vida natural. Podríem començar per prohi-
bir la pesca amb canya, i parlo seriosament. L’anima-
lisme contemporani, que converteix l’eventual dolor 
animal en l’únic criteri d’avaluació de les pràctiques 

humanes, hauria de tenir com a conseqüència lògica 
la prohibició de tots aquests tipus d’oci i, a la llarga, 
totes les formes de domesticació, que són el fonament 
de la civilització humana. És el que recomana un cert 
nombre d’organitzacions animalistes anglosaxones, 
ahir vam escoltar les intervencions d’alguns dels seus 
membres.

Segona observació. Les corrides de toros no consistei-
xen a torturar un animal indefens, al contrari; consis-
teixen a fer combatre un animal naturalment disposat 
al combat. En tenim una prova evident: si enfrontéssim 
un animal qualsevol, un bou o un llop, a la prova de 
les piques o les banderilles, en fugiria ràpidament. La 
fugida és la reacció natural dels mamífers davant una 
agressió; és la reacció normal, biològicament adapta-
da, davant el dolor. En canvi, el toro de lídia, en comp-
tes de fugir, multiplica els seus atacs; el toro brau, en 
comptes de sentir el dolor com un patiment, el sent com 
un estimulant per combatre. Es transforma immedia-
tament en una excitació agressiva.

Sabem que sovint passa el mateix en els soldats ferits 
en combat. Deu ser encara més cert en un animal equi-
pat fisiològicament i seleccionat genèticament per al 
combat, i que durant tota la seva vida no abandona 
el combat contra els seus congèneres al camp. Sense 
la càrrega natural del toro, les corrides serien impos-
sibles; no tindrien cap sentit estètic ni cap valor ètic. 
L’home no tindria cap mèrit de voler enfrontar-s’hi i 
guanyar-lo. Seria un sacrifici o una carnisseria.

Ara, és veritat que s’hi afegeixen sensibilitats perso-
nals. Jo mai he pogut suportar l’espectacle del peix cap-
turat a l’ham del pescador de canya, però no se m’ha 
acudit mai reclamar als poders públics la prohibició 
d’aquest oci innocent. El sentiment de compassió és 
totalment respectable. No tinc cap dubte que la majo-
ria dels opositors de les corrides són éssers sensibles, 
que pateixen de veritat quan imaginen el toro patir. 
El problema és saber si el legislador en té prou amb 
aquesta sensibilitat. La sensibilitat d’uns pot ser sufi-
cient per condemnar la sensibilitat d’uns altres? 

Per acabar, sóc conscient que no hi ha cap argument 
que pugui convèncer els que representen les corrides 
com la tortura d’una bèstia innocent. Ni tan sols sa-
bent que en el combat realitza la seva natura d’animal 
brau; ni que si evitem la mort d’alguns individus a la 
plaça, condemnem, de fet, tota l’espècie a l’escorxa-
dor; ni la comparació entre la vida curta i abjecta dels 
vedells criats en bateries de gàbies i els toros criats en 
total llibertat. Tot això és ineficaç davant la reacció 
passional dels que s’indignen i criden. És veritat, però, 
que els aficionats sovint hi oposen amb la mateixa ve-
hemència la seva pròpia passió. 

Ens hem de quedar en aquest punt? En aquest diàleg 
impossible? Podríem aturar-nos en aquesta oposició 
de passions, si no anessin més enllà. Però no es pot, 
perquè una de les dues parts reivindica més que l’altra. 
En reclama limitacions, vetos, una prohibició. En re-
sum, aquesta passió vol impedir a l’altra que es satis-
faci, però, sense excusar-se en la passió, utilitza raons: 
el dret dels animals, el respecte de la vida, l’escàndol 
de l’espectacle de la mort, etcètera.
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És en aquest aspecte, segons la meva humil opinió, que 
el polític ha de ser sensat i pensar que si un dia les 
corrides desapareixen definitivament és perquè ja no 
provocaran més passions. Crec que seria de savis, ho 
repeteixo amb emoció, deixar els uns i els altres amb la 
seva passió i fer prevaler el principi de llibertat

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. Han defensat amb determinació les se-
ves posicions des de diferents perspectives en favor de 
les corridas. Ara és el moment que els diferents grups 
parlamentaris puguin expressar-los algun dubte o qües-
tió que hagi pogut sorgir de les seves intervencions.

En primer lloc li donarem la paraula al senyor Josep 
Rull, que és el representant del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió.

El Sr. Rull i Andreu

Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyor Schiavetti, 
senyor Wolff, gràcies per la seva compareixença. Te-
nim molt poc temps però les seves intervencions ens 
han suscitat, especialment la darrera, diguem-ne, molts 
–molts– dubtes i la necessitat de poder aprofundir en 
aquest debat.

M’adreço, primer, al senyor Schiavetti per formular-li 
preguntes concretes. La primera: aquest club de les ciu-
tats taurines és un club tancat? Em refereixo..., abans el 
president del consell general ja ens ha dit que s’hi poden 
incorporar ciutats en què s’acrediti que històricament 
–ciutats, viles– hi ha hagut curses de braus. La pregunta 
que li faig és a la inversa, és a dir, ha passat que ciutats 
on estava autoritzat de fer aquestes corrides de toros 
hagin sortit del club? És a dir que hagin dit: «Escolti, 
en aquesta ciutat la sensibilitat ha canviat, decidim a 
través d’una norma, d’un acord de l’ajuntament, doncs, 
abandonar aquest club, la possibilitat de fer curses de 
braus.» Ens agradaria saber quantes i quina valoració 
en tenen, si consideren que el fet de sortir d’aquest grup 
és un atac a la llibertat dels ciutadans, diguem-ne, que 
«gaudien», entre cometes, d’aquest espectacle.

Un segon element fa referència a les normes que vostès 
utilitzen de cara a reglamentar les corrides de toros a 
l’Estat francès. És a dir, hi ha una norma específica per 
a les corrides de toros a l’Estat espanyol, una norma di-
ferent a Portugal... Tenen una norma específica a França 
o utilitzen les mateixes normes que hi ha a l’Estat espa-
nyol? Hi han configurat alguna modificació?

Tercera pregunta. Vostè ja ho ha avançat, però m’agra-
daria que ens ho confirmés. És a dir, tots els braus que 
utilitzen les corrides fetes a França són de procedència 
de l’Estat espanyol o vostès tenen ramaderies pròpi-
es en les quals, diguem-ne, crien aquests animals? De 
fet, abans el senyor Fumadó no ho ha respost, però fa 
molts, molts anys, dècades, que Catalunya no proveeix 
d’animals per lidiar –el Principat de Catalunya– corri-
des de toros.

I amb relació al senyor Wolff, ha sigut molt suggerent la 
seva intervenció. Però, escolti’m, molts dels arguments 

que vostè ens donava podrien ser perfectament vàlids 
per acreditar l’existència, per exemple, de les baralles 
de gossos. I permetin-me un minut més.

Jo la primera llei –la primera llei– que vaig portar en 
aquest Parlament va ser la Llei de regulació de gossos 
de races potencialment perilloses. Hi ha races que es-
tan concebudes específicament per al combat, races o 
grups que estan específicament concebuts per al com-
bat: el dogo argentí, el pit bull, el rottweiler. És a dir, 
aquests animals tenien sentit en la mesura que partici-
paven d’aquest combat amb altres animals o amb ells 
mateixos. Entenc, de la seva intervenció, que, de la ma-
teixa manera que vostè defensa que no té sentit prohibir 
les curses de braus, no va tenir sentit en el seu moment 
prohibir les baralles de gossos, allà on hi havia una de-
terminada tradició? Quin és l’element diferencial entre 
una activitat i una altra?

Gràcies, senyora presidenta.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor Rull. Té la paraula el senyor Da-
vid Pérez, en nom de Socialistes - Ciutadans pel Canvi.

El Sr. Pérez Ibáñez

Moltes gràcies, senyora presidenta. Primer de tot els 
voldria dir que tinc la sort de conèixer la plaça de toros 
d’Arles i sí que els puc dir que és una delícia, que és 
preciosa com a plaça de toros, que no té res a envejar a 
moltes de les places de toros que tenim al nostre país. 
Des d’un punt de vista arquitectònic, eh?, no fa falta 
tampoc anar a veure corrides de toros. Jo, precisament, 
la vaig veure un dia que no hi havia corrides de toros.

I que, per descomptat, també una altra de les coses que 
sempre dic és que això dels toros no és ni d’esquerres 
ni de dretes, els toros tenen una banya a l’esquerra i 
una banya a la dreta. Hi han persones d’esquerres, molt 
d’esquerres com vostè, que defensen les curses de braus 
i hi han persones d’esquerres que no els agraden. I tam-
bé hi han persones de dretes que els agraden i moltes 
persones també de dretes que no els agraden. Intentar, 
també, defensar el tema dels toros per sobre de les ide-
ologies. I en aquest sentit em sento també molt orgullós 
que, gràcies als valors republicans en aquest Parlament, 
avui puguem tenir aquest debat sobre el tema dels toros.

Ahir, senyor Wolff... I jo li ho dic clarament, ho dic 
públicament, ja ho he dit abans, per mi vostè és un refe-
rent, clarament un referent, en el tema de l’argumentari 
taurí, fonamentalment a l’hora de posar a sobre la taula 
l’ètica de les relacions amb els animals diferents, amb 
una lògica per mi molt més clara, molt més sensata que 
altres ètiques que també es posen sobre la taula. Però 
vostè ho deia perfectament: en aquest moment nosaltres 
tenim un gran dilema, un enorme dilema, que és legislar 
per a aquells que veuen sincerament amb molt de dolor 
les curses de braus –amb molt de dolor, és claríssim– i 
aquells que hi veuen un element, vostè ho deia, passio-
nal, un element absolutament únic, absolutament dife-
rent, des de la convicció que no es fa mal a ningú i des 
de la convicció que no van a veure el patiment animal. I 
li ben asseguro que és un dilema molt complicat i molt 
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difícil, i haver de prendre decisions en aquest sentit és 
molt complicat.

I jo ja renuncio al tema –bé, hi renuncio...– de si l’ani-
mal pateix o no pateix, perquè hi han arguments de biò-
legs i d’etòlegs en una direcció, i n’hi han d’altres en 
una altra direcció. Ahir una persona que va portar una 
espasa aquí va parlar que el tema de l’Illera no l’havia 
trobat a cap revista científica. Jo sé que vostè en les se-
ves publicacions es recolza en els arguments d’aquest 
veterinari. Podria concretar-ne, vostè, la referència, si 
s’ha publicat, si no s’ha publicat, si té solvència, si no 
la té? Res més.

Moltes gràcies, senyora presidenta.

La presidenta

Moltes gràcies. És el torn de la senyora Patrícia Gomà, 
en nom d’Esquerra Republicana de Catalunya.

La Sra. Gomà i Pons

Gràcies, presidenta. Gràcies també als compareixents. 
Com que anem una mica ràpid, doncs, vaig directa a la 
matèria. Al senyor Schiavetti, li volia sols traslladar una 
pregunta concreta perquè, doncs, aquest matí ha compa-
regut el senyor Bourquin i no ens ha pogut respondre. 
Era per saber si el manifest que ens van fer arribar aquí, 
al Parlament de Catalunya..., si és cert que inclou molts 
signants que no ho eren com a tal, que hi havia persones 
mortes, etcètera.

I el senyor Wolff sí que ha estat un provocador, perme-
ti’m que li digui que ens ha provocat. (Veus de fons.) 
Com un parell de reflexions... Parlava que a la Catalu-
nya del Nord, doncs, viu una edat daurada, m’ho crec, 
però sàpiga que aquí és absolutament al contrari, eh? 
En l’actualitat només hi ha una plaça en actiu i, com 
sap, n’hi ha hagut moltes altres.

Miri, jo estic d’acord amb vostè que tenim responsa-
bilitats cap als animals, òbviament que hi tenim res-
ponsabilitats. Ara bé, en aquest estadi intermedi en el 
qual es situa el toro, entre salvatge i domèstic, vostè 
ha fet referència a mites falsos. Perquè, quan parla de 
la responsabilitat que tenim vers el toro com a animal 
salvatge, aquest deure ecològic per preservar l’espè-
cie es basa en un fet que la comunitat científica nega, 
i diu que l’espècie deu la seva existència, doncs, a la 
persistència d’un espectacle. I això és fals científica-
ment o ho nega la comunitat científica. Si no és així, 
doncs, m’ho diu.

Diu que el toro viu per morir lluitant. Creu que realment 
una cursa de braus és una lluita igualitària? Diu que el 
toro no fuig. Creu que el toro pot fugir de la plaça de 
braus? Ens ha dit que un soldat ferit té més incentius per 
seguir lluitant? Potser no ho he entès bé, eh?; per això 
li demano, doncs, que m’ho pugui aclarir. 

I, per últim, li sembla ètic fer de la mort un espectacle? 
Perquè, dels escorxadors, no en fem cap espectacle, jo 
no he vist mai que venguin entrada per anar a mirar com 
maten animals. És l’únic supòsit en què, de la mort, en 
fem un espectacle.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, senyora Gomà. És el torn del Grup Par-
lamentari Popular i en el seu nom intervindrà la senyora 
Eva García.

La Sra. García i Rodríguez

Muchas gracias, señora presidenta. Y muchas gracias 
también a los dos comparecientes, al alcalde de Arles, 
al señor Schiavetti, y también al señor Francis Wolff. 
Le aseguro que para mí no ha sido ningún provocador 
sino simplemente un gran intelectual que nos ha hecho 
una serie de reflexiones y valoraciones, bajo mi punto 
de vista, muy interesantes.

En primer lugar y dirigiéndome al alcalde de Arles... 
Hombre, yo creo que también es la primera condición 
para ser alcalde de este municipio. Para ser alcalde de 
esta gran ciudad creo que la primera condición debe ser 
el ser protaurino. Me consta que la afición en su ciu-
dad es absolutamente espectacular y créame si le digo 
también que estaría encantada de visitar su ciudad y de 
presenciar..., de poder presenciar una corrida de toros, 
pero espero no tenerlo que hacer porque en mi país al 
final se acaben prohibiendo. Pero tenga por seguro que, 
si tengo la más mínima posibilidad de visitarlo, pues así 
lo haré. Usted nos decía, nos agradecía haberles trans-
mitido, como españoles, esta afición como símbolo de 
nuestra cultura y resulta, pues, que en nuestro país al-
gunos –algunos– ahora la quieren aniquilar, ¿no? Creo 
que simplemente es curioso.

Pero, de ambas intervenciones, sí que hay una..., extraigo 
una palabra muy importante que los dos comparecientes 
han repetido en varias ocasiones y es el respeto. Es lo que 
nosotros, desde el Partido Popular de Cataluña, venimos 
pidiendo y venimos exigiendo: respeto a la libertad, a los 
que nos gustan los toros y efectivamente también, como 
no podía ser de otra manera, a los que no tenemos ningún 
problema en reconocer que es una afición que a miles 
y miles de catalanes nos gusta y nos seguirá gustando.

Pero a usted, señor Schiavetti, me gustaría también ha-
cerle, pues, un ruego, o más que nada pedirle un favor. 
Después de leer su currículum me consta que usted es 
miembro del Partido Comunista Francés, me gustaría 
pedirle, pues, que haga un ejercicio de enseñanza a sus 
colegas comunistas de este país, tanto de España como 
de Cataluña. Me gustaría que les convenciera de la bon-
dad de esta afición y, además, que se dediquen sobre 
todo a solucionar los problemas de los catalanes y de los 
españoles en lugar de prohibir, prohibir y prohibir más.

En relación al señor Wolff, ya le he dicho que para mí 
no ha sido en absoluto ningún provocador, sino un gran 
intelectual que nos ha hecho reflexionar sobre todo con 
argumentos de peso. Y, mire, decirle que me han gus-
tado mucho sus palabras, y se lo digo sobre todo, pues, 
teniendo en cuenta que ayer tuvimos en esta misma 
sala a algunos intelectuales o a algunos presuntos in-
telectuales que trataron de darnos clases de ética y de 
moral. Por tanto, creo que usted hoy..., la reflexión, las 
valoraciones que nos hace de la relación –acabo, se-
nyora presidenta– hombre-animal me han parecido ci-
ertamente interesantes.
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Pero simplemente también quería hacerle una pregunta 
ya para acabar. Quería saber desde su país, desde Fran-
cia, ¿cómo se percibe el espectáculo impropio que es-
tamos dando con este debate absolutamente innecesario 
en este momento?

Gracias.

La presidenta

Moltes gràcies. Sí que voldria dir que debatem una ini-
ciativa legislativa popular i, per tant, ens ha arribat així. 
És a dir, més enllà dels grups parlamentaris, en aquests 
moments en aquest país hi ha la possibilitat que la gent 
organitzada i si aconsegueix un determinat nombre de 
suport pugui fer-nos arribar coses al Parlament i tren-
car-nos, d’alguna manera, la nostra agenda fins i tot.  
I això és un tema que obre un espai també de reflexió i 
de debat, que també té el seu interès.

Voldria fer aquesta precisió i donar-li ja immediatament 
la paraula al senyor Francesc Pané, representant d’Ini-
ciativa Verds - Esquerra Unida.

El Sr. Pané Sans

Gràcies, presidenta. Sàpiga que, a més a més, li agra-
eixo aquesta última reflexió. Al senyor Schiavetti i al 
senyor Wolff, també moltíssimes gràcies per la seva 
companyia d’avui i per les seves paraules.

El senyor Schiavetti ha fet referència a Goya com a 
un dels artistes que han reflectit el món de la tauro-
màquia, cert –cert. Coneixem bàsicament la passió de 
Goya per la tauromàquia just gràcies als seus gravats 
i, si no ho recordo malament, aquests gravats són en 
la col·lecció que ell va anomenar «Els somnis de la raó 
produeixen monstres». Li demano que hi reflexioni, 
al respecte.

Pel que fa al manteniment de les finques, en fi, de l’eco-
sistema en el qual pasturen els toros, jo hi estic molt 
d’acord, això és absolutament patrimoni cultural, patri-
moni agrari, paisatgístic i de la biodiversitat en aquest 
cas de França, però d’Europa i del món sencer. Ara, la 
política agrària comuna té moltes formes de poder aju-
dar aquells que en són propietaris a mantenir-ho i les 
polítiques ambientals de la Unió Europea, vostè ho sap, 
també. I no necessàriament tots els toros, ho suposo, 
que pasturen allí, les ramaderies, acaben precisament a 
les places de toro. Per tant, podem treure capacitat eco-
nòmica, fins i tot dels mateixos toros, sense necessitat 
que aquests siguin executats en una plaça.

Pel que fa al senyor Wolff... Jo em dic Francesc, senyor 
Wolff, i des de força jove em vaig posar sota l’advo-
cació dels hàbits de sant Francesc d’Assís i mai no he 
entès per què. Però quan ha parlat vostè sí, n’he trobat 
la raó, perquè és veritat que si la bravesa d’un animal 
justifica la seva fi, jo vull ser manso.

Sàpiga que la mort en els escorxadors –la mort en els 
escorxadors– no és una mort gratuïta ni és una mort 
d’espectacle. Però és que Europa, i no només, però so-
bretot Europa, cada dia com qui diu, cada més com 
qui diu, fa normes de benestar animal, no només en les 
granges, sinó de benestar animal fins i tot en el moment 

del sacrifici, perquè evolucionem, perquè avancem. On 
ha de fugir el toro quan sent la por?

Una pregunta, senyor Wolff: creu que fer del turment i 
de la mort un espectacle públic justifica la criança d’un 
animal? Un animal, altrament, que no és de natura així, 
sinó que ha estat fet per selecció humana. No es tracta, 
senyor Wolff, de passions, li ho asseguro, almenys a 
Catalunya no de passions, i crec que en el pensament 
tampoc de passions, no volem prohibir les passions o 
unes passions han d’anorrear unes altres passions, es 
tracta de maduració ètica. I tenim ja suficient edat com 
per poder fer aquesta maduració ètica, la fem en aquest 
debat i la farem en la decisió que prenguem amb tota se-
guretat els parlamentaris de Catalunya i amb posteriori-
tat, doncs, n’hi haurà altres de suscitades, com aquesta.

La presidenta

Gràcies, senyor Pané. Seguidament té la paraula el se-
nyor Albert Rivera, en nom del Grup Mixt.

El Sr. Rivera Díaz

Gràcies, senyora presidenta. Gracias al señor Schiavetti 
y al señor Wolff por su comparecencia. Al señor Schia-
vetti decirle que también hemos estado, algunos, en Ar-
les, no para ver toros; le felicito por la conservación del 
patrimonio de su ciudad.

Señor Wolff, la verdad es que ha sido muy interesante 
su intervención, me ha gustado mucho la reflexión que 
hace usted al final, es justamente la misma que hace-
mos desde Ciutadans. Es decir, si tienen, como decían 
en la carta de los cargos públicos, que desaparecer las 
corridas, desaparecerán, pero será una decisión de la 
evolución de las tradiciones y de la sociedad. Y el de-
bate que hoy tenemos aquí es si la prohibimos por ley, 
si porque hay una parte de la sociedad que no soporta..., 
y lo entiendo, a mí no me gusta tampoco, es decir, a mí 
me cuesta ver a un toro sufrir, yo lo entiendo y lo com-
parto. Pero el debate que tenemos hoy aquí es: porque 
no nos guste eso, ¿qué hacemos?, ¿lo prohibimos por 
ley? Por tanto, me he sentido también representado, 
nuestro grupo, en algunas de las palabras que decía el 
señor Wolff.

Yo les tengo que decir una cosa también. Se agradece 
que en este debate apasionado, a pesar de todo, pues..., 
tanto que se habló de ética ayer, a pesar de tanta éti-
ca, yo les agradezco que algunos traigan libros y no 
espadas y banderillas. Me parece bastante más ético, 
racional, leer libros, intercambiar argumentos que no 
dar espectáculo también, ¿no?, con banderillas y con 
espadas.

Pero, en cualquier caso, dicho eso, yo de verdad que 
comprendo perfectamente lo que ustedes plantean, so-
bre todo en el campo de la libertad y en el campo de la 
diferencia entre ese estadio, entre animales y domésti-
cos. Es un debate interesante.

Pero yo lo que sí quiero dejar muy claro, nuestro gru-
po, y le quiero plantear al señor Wolff..., este debate, 
aquí se ha pasado por encima, ayer se comparaba la 
ablación del clítoris con ir a las corridas de toros, ¿no? 
Entonces..., y desde la ética. Entonces yo le planteo a 
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usted: ¿cree que desde el punto de vista ético podemos 
comparar a las personas y a los derechos de las personas 
con la protección de los animales, que no los derechos 
subjetivos de los animales? Porque los animales no tie-
nen derechos subjetivos, sino que son bienes protegidos 
por la sociedad, entre los que nos encontramos muchos 
que creemos en esa protección.

Pero el debate es: ¿se puede comparar, en términos fi-
losóficos también y en términos de la existencia propia-
mente de la vida, cómo nos relacionamos en la socie-
dad los humanos, las personas, y cómo tratamos a los 
animales? Porque a mí me parece que no y a nuestro 
grupo nos parece que eso es un límite que no podemos 
olvidar. Protegemos a los animales, hablemos de cómo 
tratamos a los animales, hagamos un debate de verdad 
sobre cómo tratamos. No aquí..., como usted decía tam-
bién, sin hipocresía. Es decir, resulta que parece que la 
muerte, si es pública, se ve de una manera y, si es en 
la puerta de atrás, se ve de otra. Eso es otro debate que 
no es el de hoy pero también es apasionante y podemos 
hablarlo como humanos: cómo tratamos a los animales 
en la parte pública, en la parte privada, en esos matade-
ros a que antes nos hacía referencia, que algunos decían 
que prefieren ser mansos, bueno, pues los mansos van 
al matadero también, es decir los mansos no se van a 
casa, ¿no?

Entonces, en cualquier caso nosotros agradecemos mu-
cho su comparecencia y le quiero plantear, señor Wolff, 
qué diferencia ve entre el componente humano y el com-
ponente animal en esa relación de derechos y de cómo 
se tratan desde un parlamento y desde una sociedad.

Muchísimas gracias.

La presidenta

Moltes gràcies. Bé, han pogut comprovar els enormes... 
(la presidenta riu), els interrogants o qüestions que han 
plantejat les seves intervencions que segur que seran 
difícils de respondre ara de forma breu, però, en tot cas, 
aquest és el repte que tenen ara vostès per davant.

Li dono la paraula, en primer lloc, al senyor Schiavetti.

El Sr. Hervé Schiavetti

Alors très brièvement, je crois d’abord qu’il faut félici-
ter d’avoir un débat aussi passionné et de pouvoir faire 
référence à des éléments de morale pour je crois ne pas 
fixer de règles dans ce domaine là et ne pas interdire. 
Alors le club des villes de France, l’Union des villes de 
France, c’est une association qui rassemble les villes 
qui sont organisatrices bien sûr de spectacles, aucune 
n’a quitté l’union puisqu’elle est relativement récen-
te, quelques décennies, et elle a pour but de justement 
faire en sorte que les règles soient appliquées d’une 
même façon que l’éthique, que la morale soit partout la 
même. Et si des villes qui ont eu des interruptions dans 
l’organisation des spectacles taurins souhaitent les re-
prendre, c’est avec le concours, l’aide bien sûr de cette 
union et des pouvoirs publics qui est appréciée, pour 
l’organisation à nouveau de spectacles taurins. Effec-
tivement nous appliquons des règles qui sont celles de 
la corrida espagnole et nous sommes très attentifs à ce 

que cela soit organisé et travaillé en même temps et à 
la fois en Espagne, et à la fois en France, et d’ailleurs il 
y a un certain nombre de congrès internationaux, con-
grès mondiaux qui permettent de le préciser. Oui nos 
élevages de taureaux de combat sont tous de souche 
espagnole, et il y a en permanence effectivement pour 
chacune des férias ou dans l’organisation de specta-
cle l’acquisition par les directeurs d’arènes, les orga-
nisateurs de spectacles taurins l’acquisition de taureaux 
qui sont des taureaux espagnols, il y aussi des élevages 
français, mais tous les élevages français sont de souche 
espagnole, et bien sûr les échanges sont permanents. 

Je vous remercie d’avoir précisé que la qualité du pa-
trimoine antique est classée au Patrimoine mondial de 
l’Humanité par l’Unesco, et effectivement l’amphithéâ-
tre d’Arles en fait partie.

Et c’est une volonté pour inscrire la corrida dans la mo-
dernité du patrimoine, sa protection et sa monstration 
à tout le monde que nous avons voulu en même temps 
y conserver des spectacles taurins, et que nous organi-
sons d’ailleurs avec l’Unesco, cette confrontation qui 
peut paraître pour certains inesthétique du point de vue 
du patrimoine antique, mais pourtant une des valeurs 
que nous pouvons revendiquer. Et effectivement, il 
ne s’attache pas à l’appréciation que l’on porte sur la 
corrida une valeur de droite ou de gauche, démocra-
te-chrétienne, social-démocrate ou autre. Il s’agit bien 
d’une appropriation culturelle, et tous les élus puisque 
avant moi, un maire socialiste avait l’honneur de pré-
sider le conseil municipal, encore avant un maire RPR 
qui maintenant s’appelle l’UMP, il n’y a donc pas de 
concomitance entre notre appréciation à nous Arlésiens 
et Provençaux sur la corrida, et puis des appartenances 
politiques.

Effectivement j’ai presque envie de dire qu’il n’existe 
plus de section française de l’Internationale socialiste, 
ou de Kominterm, donc nous n’avons pas besoin de 
nous organiser du point de vue du débat entre Com-
munistes pour savoir s’il faut organiser ou non des cor-
ridas. Il s’agit bien d’une pratique culturelle, et d’une 
référence, et en cela je pourrais dire que ce n’est pas 
simplement Goya, mais c’est aussi Hemingway, Picas-
so et bien d’autres encore qui ont écrit, ou produit ou 
interprété la corrida, et que cela touche au merveilleux, 
à l’esthétique, à l’interprétation que nous pouvons avoir 
sur la vie tout simplement. 

(Traducció.)

De manera molt breu, primer vull felicitar-vos per ha-
ver organitzat un debat tan interessant i deixar-me fer 
referència a elements morals per rebatre la creació de 
regles i prohibicions en aquest camp.

El club de les ciutats de França, la Unió de les Ciutats 
Taurines de França és una associació que reagrupa 
les ciutats que organitzen espectacles taurins; cap de les 
ciu tats ha abandonat la unió perquè és una associació 
relativament recent, té algunes dècades. L’objectiu de 
l’associació és que s’apliquin les regles i també l’ètica, 
que la moral sigui la mateixa arreu. Si hi ha ciutats que 
han interromput l’organització d’espectacles taurins i 
volen recuperar-los, disposaran de la col·laboració i 
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l’ajuda inestimables d’aquesta unió i dels poders pú-
blics per tornar a organitzar espectacles taurins. Apli-
quem les regles de les corrides espanyoles i vetllem 
perquè s’organitzi i es treballi a Espanya i França al-
hora. De fet, hi ha una sèrie de congressos internacio-
nals, congressos mundials que permeten precisar-ho.

La totalitat de les nostres ramaderies de toros de lídia 
són d’origen espanyol i, a cada fira o quan s’organitza 
un espectacle, els responsables de les places, els or-
ganitzadors d’espectacles taurins compren toros, toros 
espanyols. També hi ha ramaderies de toros france-
sos, però tots són d’arrel espanyola; els intercanvis són 
permanents. 

Us agraeixo que hàgiu detallat que la UNESCO ha de-
clarat la qualitat del patrimoni antic Patrimoni Mundi-
al de la Humanitat, l’amfiteatre d’Arles en forma part. 
Hem volgut conservar-hi els espectacles taurins, que 
també organitzem amb la UNESCO, amb una voluntat 
d’inscriure les corrides dins la modernitat del patrimo-
ni, protegir-les i mostrar-les a tothom. Alguns poden 
pensar que aquesta confrontació és antiestètica des del 
punt de vista del patrimoni antic, però constitueix un 
dels valors que podem reivindicar. La nostra opinió so-
bre les corrides no té relació amb els valors de dretes 
o d’esquerres, demòcrates cristians, socialdemòcrates 
o d’altres. Es tracta d’una apropiació cultural i de tots 
els polítics, perquè abans meu un alcalde socialista te-
nia l’honor de presidir el consell municipal, i abans i 
tot un alcalde de l’RPR, que ara s’anomena UMP. Per 
tant, les opinions dels arlesos i provençals sobre les 
corrides no estan subjectes als grups polítics.

De fet, gairebé tinc ganes de dir que ja no hi ha la sec-
ció francesa de la Internacional Socialista o de Ko-
mintern, per tant, ja no cal que ens organitzem des del 
punt de vista del debat entre comunistes per saber si 
cal o no cal organitzar corrides. Es tracta d’una pràc-
tica cultural i d’una referència, i podria dir que no és 
només Goya, també és Hemingway, Picasso i encara 
molts altres que han escrit, produït o interpretat les 
corrides, i que té a veure amb el meravellós, amb l’es-
tètica, amb la interpretació que podem tenir sobre la 
vida simplement.

La presidenta

Merci beaucoup. Ara és el torn del senyor Wolff. En-
davant.

El Sr. Francis Wolff 

Merci, madame la présidente, j’ai compté une douzaine 
de questions, je ne pourrai pas répondre à toutes, je vais 
y répondre dans le désordre. 

Concernant le débat biologique sur la douleur je préfè-
re parler de la douleur que de la souffrance. La souf-
france est un concept strictement humain qui implique 
des considérations psychiques. Concernant la douleur, 
il est effectif que les mammifères supérieurs éprouvent 
probablement de la douleur même si nous n’avons pas 
accès à leur conscience, il est aussi manifeste que le 
taureau de combat est pour des raisons qui tiennent à la 
fois à sa nature, et à trois siècles de sélection génétique, 

un animal très particulier dans sa manière de réagir à la 
douleur. Il y a à la fois des arguments qu’on peut appe-
ler descriptifs, c’est-à-dire que l’animal qui combat ne 
réagit pas du tout de la même façon que l’animal qui ne 
combat pas, si vous envoyez une décharge électrique à 
un taureau de combat, il réagit comme tout autre mam-
mifère par la fuite. En revanche dans le combat contre 
les picadors, il y retourne, il y retourne. Ce qui est un 
cas absolument unique. Ça c’est l’élément descriptif.

Comment l’explique-t-on ? Il y a des recherches en cours, 
quelques unes, les vétérinaires en France, l’union des 
vétérinaires taurins sont en train de faire des recherches, 
je sais que le professeur Illera del Portal en a fait aussi. 
Il est faux de dire que ces articles ne sont pas publiés. Je 
vous en donne lecture d’au moins deux qui sont publiés: 
«Stress and pain neuroendocrine and doctrine regulati-
on in bullfighting (Bos taurus L.): Preliminary study» 
et j’en ai ici une autre, ça se date de 2007, ça se trouve 
sur Internet de façon assez facile. C’est un débat entre 
biologistes, non pas pour savoir si le taureau souffre 
ou non, mais pourquoi le taureau a cette réaction tout 
à fait particulière lorsqu’il combat, qui consiste à être 
excité au combat, c’est-à-dire à revenir contre la pic, et 
non pas à fuir, qui serait la réaction normale. Il y a des 
raisons d’ordre crânien, il y a une question d’hypotha-
lamus qui semble-t-il est 20 pour cent plus grand chez 
le taureau de combat que chez les autres bovidés. 

Deuxième question – je les prends dans le désordre. La 
question de: est-ce un combat égalitaire ? Je crois qu’il 
ne faut pas être influencé par l’idéologie sportive, un 
coup c’est l’un qui gagne un coup c’est l’autre. Je sais 
que la France a perdu hier, mais je sais que si Barça-
PSG, Paris Saint Germain, il y avait demain, je sais bien 
que c’est Barça qui gagnerait. Mais normalement ça 
doit être un combat égalitaire, à forces égales. Entre 
l’homme et le taureau, oui il y a quelque chose comme 
David contre Goliath, c’est ça l’éthique du combat. Ce 
n’est pas un combat égalitaire, puisque les sorts doivent 
être différents. L’homme ne doit pas mourir mais doit 
risquer sa vie et le taureau doit mourir mais doit pouvoir 
combattre. Voilà les deux piliers de l’éthique taurine. Ce 
qui signifie en particulier que le combat ne doit pas être 
égalitaire en ce sens que les sorts doivent être équiva-
lents, un coup c’est le torero qui meurt, un coup c’est 
le taureau qui meurt. Ce serait la défini tion de la barba-
rie, ce serait les jeux du cirque, un coup c’est l’homme, 
un coup c’est l’animal. Ah un partout. C’est absurde. 
C’est la barbarie. 

Non, la morale c’est qu’une représentation de la vic-
toire, de l’intelligence sur la force d’un animal qui a 
été en quelque sorte préservé dans sa sauvagerie. Donc 
la morale c’est de risquer sa vie pour avoir le droit de 
tuer l’animal respecté. C’est le contraire des combats 
de chiens. Les combats de chiens c’est une ignominie, 
c’est la pure cruauté, c’est le spectacle du sang. La cor-
rida ça n’a rien à voir avec ça. C’est l’admiration pour 
l’homme qui transforme sa peur de mourir en beauté. 
C’est l’admiration pour un animal qui combat en dépit 
de ses blessures, et qui combat jusqu’à la mort. C’est 
l’admiration pour l’homme qui va au-delà de tout ce 
que nous pouvons faire, et que nous admirons juste-
ment pour son héroïsme. Parce qu’il transforme, je le 
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répète, sa peur de mourir en beauté. Ça n’a rien à voir 
avec un spectacle morbide, un spectacle nécrophile, 
dans lesquels nous aimerions de façon malsaine, de 
façon perverse admirer la mort. Alors sur ces points 
là je crois avoir, dans ces cinquante raisons, répondu 
à tous ces arguments, traditionnels, le spectacle de la 
mort, etc.

Sur, je reviens un petit peu sur la douleur, l’épée etc. 
L’hameçon dans la bouche du poisson, on sait très bien 
que le poisson souffre, est-ce le but du pêcheur ? Non. 
Le but du pêcheur c’est le loisir. Le but du pêcheur c’est 
éventuellement de manger le poisson. Est-ce que le tau-
reau souffre ? Peut-être, pas au sens sans doute où vous 
le croyez, où nous le croyons. Mais probablement. Mais 
il transforme son excitation en combat. Est-ce pour as-
sister à sa souffrance ? Non. C’est pour assister à son 
combat. Et c’est en quelque sorte pour ça, il y a des 
raisons symboliques, il y a des raisons esthétiques, il y 
a des raisons physiques, il y a des raisons culturelles à 
ce combat. Et il n’y aucune raison absolument morbide, 
ou perverse. 

Encore peut-être un point ou deux concernant le sol-
dat. Peut-être que j’ai été trop vite. Ce que je voulais 
dire simplement c’est que les témoignages de nombreux 
soldats disent que sur le moment ils n’ont pas ressenti 
une grave blessure pendant le combat, alors qu’ils l’ont 
ressorti certains, bien entendu, ils l’ont ressenti immé-
diatement après. C’est exactement ce qui se passe avec 
l’hypocrisie qui consiste, excusez-moi de vous le dire, 
parce que j’aime beaucoup nos amis portugais, mais le 
fait de ne pas faire mourir le taureau en public, c’est le 
triomphe de l’hypocrisie. Que le taureau souffre on s’en 
fiche on ne le voit pas. Mais le taureau souffre à partir 
du moment, il a commencé à souffrir à partir du mo-
ment où il ne peut plus combattre, à partir du moment 
où il est confiné, où il va attendre l’abattoir, mais per-
sonne ne le voit, alors ça n’existe pas. Ça n’existe pas, 
alors, bon, ce n’est pas grave. Ce n’est pas grave n’est-
ce pas, vous ne le voyez pas. Ce que vous ne supportez 
pas c’est que ça puisse être vu. Mais c’est dans votre 
imagination. C’est votre identification. Si demain un 
oiseau tombe du nid éventré, et se met à pleurer, nous 
sommes profondément émus à sa vue, beaucoup plus 
que si nous lisons dans le journal qu’il y a dix morts 
dans un accident de voiture. C’est normal, c’est la vue. 
C’est l’imagination qui travaille, c’est l’identification. 
Donc, ce que vous ne voulez pas c’est voir, le sang je 
ne veux pas le voir, dit le poète. Eh bien admettons, 
oui, la mort fait partie de la vie. Oui la corrida montre 
cela. Mais elle ne le montre pas comme quelque chose 
de morbide, elle le montre comme le triomphe de la 
vie sur la mort. Elle le montre comme le triomphe de 
l’héroïsme de l’homme sur la sauvagerie animale. Voilà 
ce qu’il faut dire.

Un dernier point, sur l’ablation du clitoris. Evidemment 
c’est extrêmement choquant d’entendre quelqu’un qui 
peut parler, qui peut mettre sur le même plan cette pra-
tique ignoble, barbare, que nous réprouvons tous, et 
qui est le symbole de l’asservissement des femmes, ou 
des fillettes encore pire avec le sort d’un animal qui 
combat. C’est absolument scandaleux de faire ce rap-
prochement. Mais sur le fond, cette personne a tout à 

fait raison. S’il y a des traditions barbares, il faut s’en 
débarrasser, les progrès de la civilisation sont faits con-
tre les mauvaises traditions. 

Si la seule raison de défendre la corrida était que c’était 
une tradition, eh bien elle n’aurait aucune raison de sub-
sister. Il y a des traditions bonnes, il y a des traditions 
mauvaises, et ceux qui prétendent que nous défendons 
la corrida, parce que c’est la tradition n’ont que des 
mauvaises lectures. Nous défendons la corrida là où elle 
est tradition, et non pas parce que c’est la tradition. Par-
ce que là où elle est tradition, elle a forgé une certaine 
sensibilité, une certaine culture, une certaine relation 
au taureau. Une certaine compréhension de ce que sig-
nifie cet acte de l’homme et de cet acte du taureau qui 
combat. Là où la tradition disparaît il n’y a plus cette 
culture, il n’y a plus cette sensibilité. Et par conséquent, 
la tradition ne justifie rien, mais elle forge en quelque 
sorte des sensibilités particulières. 

Par conséquent oui, nous défendons la corrida là où 
elle est tradition, et particulièrement dans les régions 
de tradition taurine en France. Le législateur français 
a même dit explicitement que cette tradition, elle avait 
forgé une culture, une sensibilité dans onze départe-
ments français, et en effet dans un certain nombre de 
villes taurines. J’en profite pour compléter, il y a en 
France à l’heure actuelle quarante-deux élevages, tous 
de race espagnole. La majeure partie dans le sud-est 
et c’est en plein développement l’élevage de taureaux 
de combat. De la même façon qu’il y a de plus en plus 
de toreros français, et parmi les meilleurs certains sont 
français, ce dont nous sommes fiers, beaucoup plus que 
de notre football.

(Traducció.)

Gràcies, senyora presidenta. He comptabilitzat unes dot-
ze preguntes i no podré respondre-les totes, les respon-
dré de manera desordenada. 

Pel que fa al debat biològic sobre el dolor..., preferei-
xo utilitzar el terme dolor que patiment, el patiment és 
un concepte estrictament humà que implica elements 
psíquics. Pel que fa al dolor, és veritat que els mamí-
fers superiors segurament senten dolor encara que no 
puguem accedir a la seva consciència. També és evi-
dent que el toro de lídia, per motius vinculats a la seva 
natura i a tres segles de selecció genètica, és un ani-
mal molt particular en la seva manera de reaccionar 
davant el dolor. També hi ha arguments que podem 
anomenar descriptius, és a dir, l’animal que combat 
no reacciona de la mateixa manera que l’animal que 
no combat. Si envieu una càrrega elèctrica a un toro de 
lídia, reacciona com qualsevol altre mamífer: fuig. En 
canvi, en el combat contra els picadors, hi torna una 
vegada i una altra. És un cas absolutament únic. Això 
és l’element descriptiu.

Com es pot explicar? Actualment s’estan fent estudis, 
alguns dirigits per veterinaris, a França, o per la Unió 
de Veterinaris Taurins; sé que el professor Illera del 
Portal n’està fent un. És mentida afirmar que aquests 
articles no s’han publicat. Us puc citar, com a mínim, 
dos articles publicats: «Stress and pain neuroendocrine 
and doctrine regulation in bullfighting (Bos taurus L.): 

Fascicle segon
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Preliminary study», i aquí en tinc un altre, data de 
l’any 2007, el podeu trobar fàcilment per internet. Es 
tracta d’un debat entre biòlegs, no per saber si el toro 
pateix o no, sinó per saber els motius pels quals el toro 
té aquesta reacció tan particular quan combat, que 
consisteix en un estat d’excitació, o sigui, de tornar 
contra la pica i de no fugir, que seria la reacció nor-
mal. Hi ha raons d’os cranial, hi ha una qüestió d’hi-
potàlem, que sembla que és un 20 per cent supe rior en 
els toros de lídia que en la resta de bòvids. 

Segona pregunta, us recordo que no les contesto per 
ordre. Es tracta d’un combat igualitari? Crec que no 
ens hem de deixar influenciar per la ideologia espor-
tiva, en què ara guanyen uns i un altre dia, uns altres. 
Sé que ahir va perdre França, però sé que si juga el 
Barça contra el PSG, Paris Saint-Germain, guanya-
rà el Barça. Teòricament, però, ha de ser un combat 
igualitari, de forces iguals. Entre l’home i el toro hi ha 
algun paral·lelisme amb David contra Goliat, aques-
ta és l’ètica del combat. No és un combat igualitari, 
perquè els destins han de ser diferents. L’home no ha 
de morir, però ha d’arriscar la seva vida; el toro ha de 
mo rir, però ha de poder combatre. Aquests són els dos 
pilars de l’ètica taurina. En particular significa que el 
combat no ha de ser igualitari en el sentit que els des-
tins han de ser equivalents: una vegada mor el torero, 
i l’altra, el toro. Això equivaldria a la barbàrie, serien 
els jocs del circ, una vegada l’home i l’altra, l’animal. 
Empatats. És absurd, és una salvatjada. 

No, la moral només és una representació de la victò-
ria, de la intel·ligència sobre la força d’un animal que 
d’alguna manera s’ha preservat del seu salvatgisme. 
Per tant, la moral és arriscar la vida per tenir dret de 
matar l’animal respectat. És el contrari dels combats 
de gossos. Els combats de gossos són una ignomínia, 
són cruels, són l’espectacle de la sang. Les corrides 
de toros no tenen res a veure amb tot això. És l’ad-
miració per l’home que transforma en bellesa la seva 
por de morir. És l’admiració per un animal que com-
bat malgrat les ferides i que combat fins a la mort. És 
l’admiració per l’home que va més enllà de tot el que 
podem fer, i que l’admirem justament pel seu heroisme, 
perquè transforma en bellesa, ho repeteixo, la seva por 
de morir. No té res a veure amb un espectacle mòr-
bid, un espectacle necròfil, en què ens agradaria de 
manera insana, de manera perversa, admirar la mort. 
Amb aquestes cinquanta raons crec haver respost tots 
aquests arguments: tradicionals, l’espectacle de la 
mort, etc.

Torno una mica al tema del dolor, l’espasa, etc. L’ham 
a la boca del peix: sabem perfectament que el peix pa-
teix, però és l’objectiu del pescador? No, l’objectiu del 
pescador és l’oci, l’objectiu del pescador també pot ser 
menjar-se el peix. Pateix el toro? Potser sí, però segu-
rament no en el sentit que us penseu, que ens pensem. 
Però potser sí. Transforma, però, la seva excitació en 
combat. Hi anem per assistir al seu patiment? No, hi 
anem per assistir al seu combat. D’alguna manera és 
per això. Hi ha raons simbòliques, hi ha raons estè-
tiques, hi ha raons físiques, hi ha raons culturals en 
aquest combat; no hi ha cap raó completament mòrbi-
da o perversa. 

Afegiré un o dos comentaris més sobre el soldat, potser 
abans he anat massa ràpid. Només volia dir que els 
testimonis de nombrosos soldats afirmen que en el mo-
ment de combat no senten una ferida greu, però que la 
noten immediatament després –alguns, evidentment. 
És exactament el que passa amb la hipocresia, que 
consisteix..., em sap greu pels meus companys portu-
guesos, però ho he de dir, el fet de no matar el toro 
en públic és el triomf de la hipocresia. Ens és igual si 
el toro pateix, perquè no el veiem. El toro, però, pa-
teix a partir del moment..., ha començat a patir quan 
ja no pot combatre més, a partir del moment en què 
està confinat, en què espera l’escorxador, però no el 
veu ningú i, per tant, no existeix. Com que no existeix, 
llavors, no passa res. No passa res, és així, oi?, per-
què no el veieu. El que no podeu suportar és que es 
pugui veure. Però això és dins la vostra imaginació, 
és la vostra identificació. Si demà cau un ocell esven-
trat del niu i es posa a plorar, la imatge ens emociona 
profundament, molt més que llegir al diari que hi ha 
hagut deu morts conseqüència d’un accident de cot-
xe. És normal, és la imatge. És la imaginació que fa 
la seva funció, és la identificació. Per tant, el que no 
voleu és veure, com va dir el poeta: «No vull veure la 
sang.» Admetem-ho, la mort forma part de la vida. 
Les corrides de toros la mostren, però no la mostren 
com una cosa mòrbida, la mostren com el triomf de 
la vida davant de la mort, la mostren com el triomf 
de l’heroisme de l’home sobre el salvatgisme animal. 
Això és el que cal dir.

Una última observació, sobre l’ablació del clítoris. 
Evidentment és extremadament xocant que algú posi 
en el mateix sac el destí d’un animal que combat i 
aquesta pràctica innoble, bàrbara, que tots rebutgem, 
i que és el símbol de l’esclavitud de la dona, pitjor en-
cara, de les nenes. És totalment escandalós fer aquesta 
connexió. En el fons, però, aquesta persona té raó. Si 
hi ha tradicions bàrbares, ens n’hem de desfer; els pro-
gressos de la civilització es fan contra les tradicions 
dolentes. 

Si l’única raó per defensar les corrides de toros és que 
és una tradició, llavors, no tindria cap raó per sub-
sistir. Hi ha tradicions bones i hi ha tradicions dolen-
tes, i els que creuen que defensem les corrides de to-
ros perquè és la tradició, n’han fet una interpretació 
equivocada. Defensem les corrides de toros als llocs 
on és tradició i no perquè és la tradició, perquè als 
indrets on és tradició s’hi ha forjat una mena de sen-
sibilitat, de cultura, de relació amb el toro, de com-
prensió del que significa aquest acte de l’home i l’acte 
del toro que combat. Als llocs en què ha desaparegut 
la tradició ja no tenen aquesta cultura, ja no tenen 
aquesta sensibilitat. En conseqüència, la tradició no 
justifica res, sinó que, d’alguna manera, crea sensibi-
litats particulars. 

Per tant, sí, defensem les corrides de toros allà on 
és tradició i, particularment, a les regions de tradi-
ció taurina de França. El legislador francès, fins i tot, 
ha afirmat explícitament que aquesta tradició ha for-
jat una cultura, una sensibilitat en onze departaments 
francesos i, per descomptat, en les ciutats taurines. 
Aprofito per afegir que a hores d’ara a França hi ha 
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quaranta-dues ramaderies, totes de raça espanyola. 
La majoria es troben al sud-est i la ramaderia de to-
ros de lídia està en plena expansió. També hi ha cada 
vegada més toreros francesos, alguns es situen entre 
els millors; això ens omple d’orgull, molt més que el 
nostre futbol. 

La presidenta

D’accord. Bé, moltes gràcies als dos compareixents 
perquè ens han donat arguments per fer la sana confron-
tació d’idees que també..., en què consisteix tot aquest 
seguit de compareixences que tenim. Hi insisteixo, mol-
tes gràcies també per haver-se desplaçat fins aquí i per 
ajudar-nos en aquesta tasca. Fins a la propera.

Suspenem la sessió dos minuts per rebre el següent com-
pareixent.

La sessió se suspèn a un quart d’una del migdia i sis 
minuts i es reprèn a dos quarts d’una i tres minuts.

La presidenta

Bien, reiniciamos la sesión.

Compareixença
de Pablo de Lora, professor de la Universi-
tat Autònoma de Madrid, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 
6 del text refós de la Llei de protecció dels 
animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 
(tram. 353-00758/08)

Cuando antes nos despedíamos de los anteriores com-
parecientes y yo hacía una alusión a la sana confron-
tación de ideas, les reconozco que era porque estaba 
pensando en las palabras del señor Wolff y cómo es-
taría recibiéndolas el siguiente compareciente, que 
ya estaba en la sala, y que es el señor Pablo de Lora 
del Toro. Y él es profesor de filosofía del derecho de 
la UAM, de la Universidad Autónoma de Madrid, y 
también ha publicado algunos trabajos respecto al 
tema que nos ocupa, y quiero hacer especial referen-
cia a Justicia para los animales: La ética más allá de 
la humanidad, en 2003, y que, por lo que sé, cono-
ce perfectamente el contenido del libro al que hacía 
referencia el señor Wolff y que, además, se nos ha 
entregado.

Por lo tanto, bueno, pienso que eso puede ser útil para 
establecer esta sana confrontación y diálogo, aunque 
ahora los anteriores comparecientes ya se hayan mar-
chado, pero pienso que podrá ser útil establecer esta 
confrontación de ideas.

Por lo tanto, señor De Lora, es su turno. Tiene usted 
un tiempo aproximado de quince minutos para poder 
hacernos su exposición, sin perjuicio de que después 
pueda haber algún tipo de aclaración o de sugerencia 
por parte de los diputados y diputadas que nos están 
escuchando. Adelante.

El Sr. Pablo de Lora del Toro (professor de la Facultat 
de Dret de la Universitat Autònoma de Madrid)

Con la venia de la señora presidenta, muchas gracias, 
señoras y señores miembros de la Comisión de Medio 
Ambiente y Vivienda. Señoras y señores, permítanme 
que comience agradeciéndoles a ustedes y a los promo-
tores de la iniciativa la oportunidad que me brindan de 
comparecer en esta institución para aportar mis razones 
en defensa de la reforma del artículo 6 del texto refun-
dido de la Ley de protección de los animales, aprobado 
por el Decreto legislativo 2/2008, relativa a la prohibi-
ción de los espectáculos taurinos.

Permítanme, igualmente, que celebre que el Parlament 
de Cataluña decidiera el pasado 18 de diciembre admitir 
la tramitación de dicha iniciativa. Me parece que no es 
exagerado afirmar que con este proceso, con la acepta-
ción por su parte de la apertura de una deliberación in-
formada y racional sobre una cuestión del máximo in-
terés público, e independientemente del resultado final 
que solo puede estar en sus manos como representantes 
de la ciudadanía catalana, están ustedes rindiendo un 
muy estimable tributo al ideal democrático, pese a al-
gunos. Enhorabuena por ello.

Una serie de personajes rodean un toro –un toro: cua-
tro en concreto le cercan provistos de armas varias, un 
quinto yace cadáver y, más allá, tres figuras difumina-
das parecen querer mantenerse a una distancia pruden-
cial. Detrás del toro, todavía erguido, se sitúa quien, 
provisto de un cuchillo en forma de media luna, se dis-
pone a desjarretar, es decir, de acuerdo con el Dicciona-
rio de la Real Academia, cortar las piernas por el jarrete, 
y el jarrete es, de nuevo de acuerdo con el diccionario,  
el corvejón de los cuadrúpedos o la parte alta y carnuda 
de la pantorrilla hacia la corva. Quizá lo recuerden, es el 
célebre grabado de Goya Desjarrete de la canalla con 
lanzas, medias lunas, banderillas y otras armas de la 
serie «La tauromaquia», publicada en 1815.

Cortar las patas a un mamífero superior en vivo para 
así poder administrarle la muerte de una manera más 
cómoda o simplemente como una forma de diversión 
parece una acción de todo punto inaceptable. Tal vez 
algunos de ustedes recuerden lo que ocurrió la noche 
del 3 de noviembre de 2001, cuando un grupo de indivi-
duos no identificados entró en las instalaciones de la so-
ciedad protectora de animales de Tarragona y serró las 
patas a quince perros. La mayoría murieron desangrados.  
A otros, tan pronto fueron descubiertos a la mañana 
siguiente, se les sacrificó para aliviar su agonía.

Seguramente recordarán que la conmoción pública fue 
notable, que por medio de la Fundación Altarriba se 
recogieron en poco más de un mes alrededor de seis-
cientas mil firmas instando al Parlamento estatal a una 
modificación legislativa que castigara convenientemen-
te actos para cuya justificación es imposible presentar 
argumentos morales plausibles. Esta reacción cívica 
está en consonancia con el sentir moral de la inmensa 
mayoría de ciudadanos de esos países que llamamos 
«nuestro entorno».

El desjarrete fue común como tantos otros festejos tau-
rinos espontáneos a los que se fue poniendo coto para 
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disgusto de aficionados y público, que veía en dichas 
regulaciones o prohibiciones una intolerable intromi-
sión en el ejercicio de su libertad, o una cortapisa a lo 
que ya entonces se estimó como parte de la tradición, 
cuando no un ataque a ciertas esencias del toreo. Ha 
habido muchas formas de torear desde que a mediados 
del xviii la actividad de alancear, tan del gusto de la 
nobleza ecuestre, pierde protagonismo a favor del to-
reo a pie. Una parecida controversia se suscito también 
cuando se decidió parapetar al caballo. Apuesto a que 
a ustedes les resultaría inconcebible asistir hoy a una 
plaza y ver cómo de prisa y corriendo se suturan las tri-
pas abiertas de un caballo horriblemente malherido por 
las astas del toro, se le llena de estopa y que así pueda 
proseguir la suerte de varas.

Piensen por un momento lo que se dirá dentro de al-
gunos años –no muchos, esperemos– sobre la actual 
pervivencia de las corridas de toros, sobre la crueldad 
institucionalizada que supone que el ordenamiento ju-
rídico no solo siga permitiendo la inflicción de sufri-
miento gratuito a mamíferos superiores, sino que se 
regule con precisión reglamentaria cuánto han de medir 
y qué forma han de tener los instrumentos de la tortura 
hodierna, esos que de manera tan ilustrativa fueron ayer 
presentados. Los herederos en una versión un tanto más 
refinada, pero solo un tanto, de las herramientas que 
portaban los protagonistas del grabado de Goya.

«Lo raro» –afirmaba el regeneracionista Joaquín Cos-
ta–, «lo grande, lo que no se concibe, lo que sobrepuja 
a la razón humana, lo que verdaderamente se sale de los 
límites ordinarios es que esas fiestas estupendas, reflejo 
de un siglo depravado, sean presididas por la represen-
tación gubernativa o por los jefes del municipio, lega-
lizando como quien dice con su presencia unos actos 
tan bárbaros en lugar de ponerles cortapisas, haciendo 
para decirlo de una vez moral a la inmoralidad, justicia 
a la ilegalidad, virtud al vicio, civismo a la crueldad 
brutal.» Fin de la cita.

Es legítimo tener un sueño a lo Martin Luther King y 
atisbar con esperanza un mundo en el que una consecu-
encia más de nuestro erróneo antropocentrismo moral, 
la más singularmente mediterránea, es eliminada del 
inventario de las acciones éticamente reprobables. Y es 
que la pervivencia de las corridas de toros nos presenta 
en su forma más vívida la esquizofrenia moral que pa-
decemos en nuestra relación con los animales no huma-
nos. Los cabales aficionados a las corridas y el público 
en general no dudan de que el toro sufre terriblemente 
en la plaza. De hecho, solo eso posibilita el parar, tem-
plar, mandar, dar un pase mirando al tendido...

Así, por ejemplo, un conocido defensor de la llamada 
«fiesta», Mario Vargas Llosa, ha dicho literalmente que 
«el espectáculo taurino está impregnado de violencia 
y crueldad». Al tiempo, la defensa de la tradición tau-
rina se presenta de manera patente, como acabamos 
de escuchar, o latente con el ropaje de una admiración 
reverencial por una presunta especie única en el mundo 
sobre la cual se acostumbra a verter por parte de los afi-
cionados a la fiesta los adjetivos más inflados referidos 
a su nobleza, bravura y tantas otras virtudes más. Es 
decir, la conciben como lo más alejado a la condición 

de una mera cosa, como, por cierto, también hace re-
cientemente el legislador catalán en el artículo 511 de 
la compilación al señalar que los animales no humanos 
no tienen la consideración de cosas. Si aquellos, estos 
cabales aficionados, son sinceros al preocuparse por el 
efecto exterminador al que supuestamente contribuirí-
amos los opositores a las corridas de toros, no sé a qué 
están esperando para agrupar esfuerzos colectivos y así 
su procurar su pervivencia. De esta manera se hace con 
los objetos que uno aprecia, así lo hacen los amigos 
de la ópera o del Museo del Prado, ¿cómo no hacerlo 
si lo que se admiran son sujetos que pueden sufrir en 
nuestras manos?

El empleo de animales no humanos como recursos pue-
de eventualmente estar justificado por un estado de ne-
cesidad, cuando necesitamos elegir entre el peor de los 
dos males, así puede ocurrir típicamente con el uso de 
animales no humanos para la experimentación científi-
ca, cuando no hay un método alternativo reemplazante. 
¿Podemos seriamente admitir que así sucede también 
con las corridas de toros?

Este debate es muy viejo y sus lances, con perdón, son 
muy conocidos y lo estamos viviendo estos dos días 
aquí. Así y todo, el contexto particular de esta saludable 
iniciativa ha propiciado que la controversia transite so-
bre territorios más sutiles; algunas razones o creencias, 
me parece, como la inexistencia de sufrimiento han sido 
afortunadamente superadas. Por ello quisiera siquiera 
sea brevemente explorar esos dominios de la discusión.

Primero, ¿representa el abolicionismo una posición con-
traria al ejercicio de alguna libertad ciudadana o hu-
mana que haya de permanecer inmune a la coacción 
del poder público? El Estado, mediante el monopolio 
legítimo de la fuerza, es quien posibilita la conviven-
cia en libertad. No parece ocioso recordar que, como 
señalaba Thomas Hobbes, en estado de naturaleza, la 
llamada «libertad natural» convierte a la vida de los 
individuos en algo solitario, pobre, miserable, brutal y 
breve. Incluso si uno acepta por toda misión del estado 
la de impedir las conductas que inflijan daño a otros, 
la prohibición de las corridas de toros caería bajo el 
ámbito de dicha interferencia legítima. Los toros como 
tantas otras especies animales no humanos son otros en 
algún sentido moralmente relevante.

Pero es que, además, el poder público puede legítima-
mente pretender también el fomento y la defensa del 
medio ambiente no sintiente: la protección del paisaje 
o del patrimonio cultural, la planificación urbanística, 
la ordenación del territorio, del tráfico, la libertad de 
quien quiere pintar unos bigotes a la Gioconda, o un 
grafiti sobre el acueducto de Segovia, o fumar en un 
colegio, o enterrar a sus seres queridos en su plaza 
favorita, o montar en su quad por las dunas de Doña-
na, o impedir las peleas de perros o de gallos, que a 
muchos gustan y mucho. Es perfecta y legítimamente 
restringible.

Dos. Asumiendo que el objetivo de acabar, o minimi-
zarlo al menos, con el maltrato y sufrimiento de los 
animales no humanos es un objetivo noble, éticamente 
plausible, ¿por qué empezar con las corridas de toros? 
Una respuesta inmediata de quien apuesta por la aboli-
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ción es: «¿Y por qué no?» Es decir, no parece que pueda 
ser una razón para oponerse a la abolición el hecho de 
que otras formas de maltrato sean más graves y no estén 
aún en la agenda de las iniciativas populares que recla-
man su desaparición próxima. Recordar tal indubitable 
realidad sería, si acaso, una razón para no darnos por 
satisfechos con la aprobación de esta iniciativa, pues 
el objetivo genérico de procurar mejores vidas a los 
animales no humanos no queda plenamente cumplido 
con la desaparición de las corridas de toros, aunque sí 
permitirá avanzar en esa dirección. Decir, sin embargo, 
que las corridas de toros deben mantenerse porque exis-
ten otras maneras más crueles de tratar a los animales 
es tanto como señalar que quien ha cometido un robo 
no debe ser castigado porque todavía campan por sus 
respetos asesinos y violadores varios.

Tres. Concedamos que esas otras formas de existencia 
de la inmensa mayoría de los animales, los que se em-
plean como meros recursos para satisfacer algunas de 
nuestras prescindibles preferencias alimenticias o de 
transporte o industriales o de ocio o médicas o tantas 
otras, son claramente peores que las vidas de las re-
ses destinadas a morir en un coso taurino. ¿Nos obliga 
ello, entonces, a mantener las corridas de toros por no 
proceder en una especie de orden de importancia en la 
jerarquía de agravios e injusticias? 

Olvidemos los toros por un instante. Podemos convenir 
en que la primera urgencia ética hoy es acabar con la 
pobreza extrema en el planeta, ¿implica ello, entonces, 
que no podemos dedicar esfuerzo alguno al proble-
ma de la vivienda en España? ¿Cómo es posible que 
haya ayudas para la escolarización de niños menores 
de tres años, si nos queda tanto por hacer en materia 
de asistencia letrada a los detenidos o en la proscrip-
ción de ciertos abusos policiales con inmigrantes? Con 
semejante criterio, que tiene el efecto de impedir que 
nos ocupemos de lo siguiente en la lista de nuestras 
prioridades éticas hasta tanto no hayamos resuelto lo 
anterior y más grave o urgente, se obstaculizaría todo 
el progreso moral de la humanidad. No se habría podi-
do liberar nunca a los esclavos negros en el sur de los 
Estados Unidos, por ejemplo, hasta tanto no se eman-
cipara al tiempo a todas las mujeres. Sin duda que es 
lamentar que la mitad de la humanidad haya tardado 
tanto en ser sujeto pleno de derechos, allí donde lo es, 
pero sería insólito afirmar que por ello la abolición 
del tráfico de esclavos supuso un error moral o una 
reclamación infundada.

Cuatro, y último. Muchos de los que están o estamos 
detrás de esta iniciativa, yo el primero, no presentamos 
una hoja de servicios moral libre de tachas. Mi vegeta-
rianismo es deficiente, seguramente muy deficiente, y 
aunque soy un firme detractor de la pena de muerte no 
he dejado de viajar a los Estados Unidos y lo haré pró-
ximamente a China. ¿Qué tiene que ver la coherencia 
o pulcritud ética personales con la justicia o injusticia 
de una causa? Seré un incoherente, tal vez incluso un 
hipócrita, mi contradicción pragmática será difícilmen-
te explicable, pero la posición moral que sostenga no 
perderá por ello su corrección o validez éticas. En el 
límite, el torturador que proclama la injusticia de la tor-
tura también dice verdad.

Prohibir las corridas de toros e insistir en que también 
se avance en el destierro de otras formas particularmen-
te cruentas y gratuitas de maltrato a los animales es la 
consecuencia lógica de sostener que muchos anima-
les no humanos deben tener un cierto estatuto moral. 
Ello supone sin duda, como se ha dicho y dicho bien, 
una revolución en nuestro comportamiento ético. Pero, 
frente lo que se ha dicho, tal revolución es a mi juicio 
el coherente corolario de tener en cuenta que pode-
mos impactar para mejor y para peor en los intereses de  
los animales no humanos, en muchos de ellos, que ellos 
como nosotros pueden verse afectados por nuestras ac-
ciones y que tal capacidad cuenta como moralmente 
relevante. De la misma manera que cuenta en muchos 
miembros de nuestra especie que por edad, discapaci-
dad o por una condición de deterioro neurológico irre-
versible no solo carecen de la capacidad para la agencia 
moral, sino que tienen incluso menores posibilidades 
de sufrir y menor cognición que muchos de los ani-
males no humanos a los que hoy tratamos como meros 
instrumentos. Y ello no obstante, estimamos que esa 
circunstancia de nuestros congéneres no nos da licencia 
para anular su dignidad y disponer de ellos como meros 
medios para satisfacer nuestros fines. Voy terminando, 
señora presidenta.

«Sostener que en la proscripción de estas fiestas, que 
por otra parte puede producir grandes bienes políticos, 
hay el riesgo de que la nación sufra alguna pérdida real, 
ni en el orden moral, ni en el civil, es ciertamente una 
ilusión, un delirio de la preocupación. Es, pues, claro que 
el Gobierno ha prohibido justamente este espec táculo y 
que cuando acabe de perfeccionar tan saludable designio 
aboliendo las excepciones que aún se toleran será muy 
acreedor a la estimación y a los elogios de los buenos y 
sensatos patricios.» Fin de la cita. Quien así si pronun-
ciaba, en referencia a la corridas de toros, era Gaspar 
Melchor de Jovellanos, probablemente el más célebre 
ilustrado español. Ojalá que tengan ustedes el coraje y la 
sabiduría de perfeccionar ese saludable designio cuando 
se cumplen, ahora, doscientos veinte años de aquellas 
palabras. Ello les hará, sin duda, acreedores de la esti-
mación y elogios de la mayoría de la ciudadanía.

Muchas gracias.

La presidenta

Muchas gracias, señor Pablo de Lora. Ahora es el mo-
mento previsto para que los diversos grupos parlamen-
tarios puedan hacerle llegar sus impresiones respecto 
a su intervención.

Le paso la palabra en primer lugar al señor Josep Rull, 
que es el representante de Convergència i Unió.

El Sr. Rull i Andreu

Moltes gràcies, senyora presidenta. Gracias, señor De 
Lora del Toro, creo que su intervención ha sido muy 
clarificadora, ha sugerido determinados elementos in-
teresantes. A mí me gustaría subrayar básicamente el de 
la ética de relación entre humanos y animales.

En las anteriores comparecencias, especialmente en las 
que provenían de la República francesa, se subrayaba 
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mucho la idea que el trato de una animal en un matadero 
es sensiblemente peor que el trato de un toro de lidia en 
una plaza de toros, ¿no? Me gustaría que usted pudiese 
reflexionar en relación a estos elementos. Incluso nos 
han enseñado una viñeta subrayando la injusticia de 
un trato absolutamente vejatorio en la relación con los 
seres humanos con la finalidad de proveernos de ali-
mentos y la posibilidad de defenderse dignamente del 
toro en la plaza. Por tanto, nos gustaría que nos hiciera 
una reflexión alrededor de este tema.

Y en segunda instancia, desde la escena que usted nos 
ha relatado de Goya hasta ahora, qué modificaciones 
legislativas o reglamentarias ha habido en relación a 
la tauromaquia. Me refiero..., en un determinado mo-
mento, en plena ilustración, se prohíbe, Fernando VII 
la vuelve a incorporar... Si usted desde su condición de 
jurista nos pudiese hacer un relato histórico y jurídico 
de la evolución que ha experimentado.

Gracias, señora presidenta.

La presidenta

Muchas gracias. Tiene la palabra el señor David Pé-
rez, representante del Grupo Socialistes - Ciutadans pel 
Canvi.

El Sr. Pérez Ibáñez

Muchas gracias, señora presidenta. Moltes gràcies, se-
nyora presidenta. Señor De Lora, muchas gracias por 
comparecer en sede parlamentaria. ¿Conoce usted este 
libro, lo ha leído? Ah, ¿no lo conoce? No, ya, es que 
hemos estado hablando de este esta mañana; la presi-
denta decía que era interesante, pero veo que no..., los 
argumentos que se han utilizado... Es una lástima, ¿eh?, 
porque realmente la intervención anterior basada sobre 
este último libro ha estado muy interesante.

Mire, yo, hay una cosa..., se lo digo con sinceridad, que 
a un gatito le sierren las patas a mí me duele enorme-
mente, y yo ya no sé cómo decirlo en esta sala, me 
duele enormemente, o sea, pero, de verdad es que es 
doloroso solamente pensarlo –doloroso, y me duele 
enormemente tener esta sensación de que me están 
empujando hacia aquellos que son insensibles cuan-
do a un animal le hacen daño, me duele, porque no es 
así –no es así.

Usted basa su ética..., es decir, mire, yo es que a veces 
no soy del todo ético porque incluso, como vegetaria-
no, pues hago trampa, pues mi concepto de la ética es 
diferente –el mío es diferente. O sea, para mí dejo de 
ser ético cuando tengo otro tipo de comportamientos. 
Y usted y yo no nos vamos a poner de acuerdo, pero 
yo respeto enormemente todo lo que usted dice y todo 
lo que usted piensa, muchísimo, créame, de verdad. Y 
creo que si esta sociedad avanza es porque hay personas 
que mantienen posiciones diferentes, son capaces de 
explicarlas, son capaces de plasmarlas y son capaces, 
por supuesto, de tirar adelante.

Por supuesto que yo no me considero un depravado, 
como usted comentaba en los escritos anteriores, por 
participar de según qué festejos; tampoco pienso que 
los jefes del municipio, los alcaldes, sean unos depra-

vados porque participen en los correbous. Yo tampoco 
pienso que se eleve a categoría de virtud el vicio cu-
ando un pueblo participa de sus fiestas populares. Yo 
pienso que no.

Dicho esto, ¿hay espectáculos con animales hoy en Es-
paña, en nuestro país, de los cuales no comparto nada en 
absoluto? Sí, yo le digo que sí, por supuesto que sí, cla-
ro. Pero hay que reconocer, y ese esfuerzo que pido..., 
que hay muchas personas que les gustan las corridas de 
toros y que no van a ver las corridas de toros a ver como 
se tortura a un animal, créame –créame. Y entiendo que 
usted pueda pensar eso, pero créame que hay personas 
que no van a ver eso. Y ante el dilema de aquellos que 
sufren viendo una corrida de toros y aquellos que no 
lo plantean de esta manera es muy difícil tomar una 
decisión, muy difícil.

Coincido con usted que la sociedad evoluciona, pero 
solamente evoluciona fundamentalmente no a golpe de 
una decisión o de una prohibición desde las adminis-
traciones –con toda legitimidad se pueden prohibir co-
sas, por supuesto, solamente faltaría–, pero sobre todo a 
golpe de didáctica, de convicción, de comportamiento, 
de educación, de convencer al otro de que seguramente 
está equivocado y no llevarlo al terreno de la insolencia 
o del maltrato o de... 

Es decir, mire –acabo, señora presidenta, treinta segun-
dos–, yo no me considero inferior moralmente a una 
persona que es capaz de llevar casi –casi– al mismo 
nivel un toro o un animal que sufre con un ser humano 
que tenga una debilidad o que tenga una enfermedad. 
Yo es que soy completamente diferente, yo veo una gran 
diferencia entre una cosa y la otra. Y tiene que entender 
que yo no me considere moralmente inferior a aquellos 
que casi, casi, casi llega un punto en que no ven ningu-
na diferencia entre un ser humano y un animal, no me 
puedo considerar moralmente inferior.

Disculpe, señora presidenta.

La presidenta

Gracias. Es el turno de la representante del Grupo de 
Esquerra Republicana de Catalunya, la señora Patrícia 
Gomà.

La Sra. Gomà i Pons

Gràcies, presidenta. Gràcies..., señor De Lora, por venir 
y darnos su opinión sobre este tema. Usted ha marcado 
que en los últimos años ha habido una evolución, una 
evolución constante, que está siendo constante, y noso-
tros creemos que este es un camino sin retorno. Y esta 
es la esperanza que tenemos, este camino sin retorno, y 
los protaurinos lo saben, aunque les cueste aceptarlo lo 
saben, porque esto es el progreso moral. Coincidimos 
con usted en este hecho.

Es cierto que hay muchas injusticias en el mundo. Esta 
mañana cuando comparecía el primero de los com-
parecientes de esta mañana, que era el presidente del 
Consejo General de los Pirineos Orientales, nos decía: 
«¿Qué hacen ustedes hablando de esto si hay hambre 
en el mundo?» Creo que ha quedado contestado con 
su intervención. También compartimos que las prohi-
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biciones son lícitas y en un estado de derecho más que 
nunca para asegurar derechos hay que establecer pro-
hibiciones y límites. 

Y por último solo le quería hacer una pregunta muy 
concreta: ¿usted se considera antiespañol?

La presidenta

Muchas gracias. Seguidamente tiene la palabra don Ra-
fel Luna, del Grupo Parlamentario Popular.

El Sr. Luna i Vivas

Muchísimas gracias, presidenta. Especialmente por la 
amabilidad que ha tenido con mi persona en llamarme 
«don». (L’orador riu.)

En primer lugar yo..., señor De Lora, decirle una cosa. 
Mire, usted ha empezado diciendo que la deliberación 
del máximo interés público hoy es los toros, lo ha dicho. 
Mire, son los seiscientos mil parados que hay en Cata-
luña, esa es la preocupación que nosotros tenemos –esa 
es la preocupación que nosotros tenemos– y ese es el 
máximo interés público.

El debate que estamos haciendo hoy aquí no tiene nin-
guna conexión con lo que la gente hoy, hombre y mu-
jeres, está padeciendo en la calle. Lo he dicho porque 
en esto hay una sensibilidad y no solamente la tengo 
yo. Es decir, hay dos cosas paralelas, los políticos po-
demos apreciar cuando salimos de aquí..., lo que nos 
llaman por teléfono, nos envían por el Facebook o nos 
dicen. Dicen: «¿No hay otra cosa más importante de 
qué hablar?»

Otro de los temas que yo le quería decir a usted es..., 
usted ha dicho también, dice: «Hay que empezar por 
los toros» –dice–, «para luego continuar con la desa-
parición de las próximas...» –los correbous. Yo  quiero 
entender eso. Le pregunto a usted directamente: ¿em-
pezamos con los toros y luego continuamos con todos 
los correbous o con todo lo que padezcan los animales?

Otra de las preguntas que yo a usted le iba a decir, yo 
pienso que quien es portador de derechos –y no soy 
licenciado en derecho, usted de esto sabrá más como 
profesor– somos las personas. Y como portadores de 
derechos que tenemos, tenemos unas obligaciones y 
esas obligaciones pueden estar realmente encamina-
das a preservar la especie, en tratar y hacer códigos de 
conducta o ética en cuestiones de animales..., en eso 
estoy completamente de acuerdo. Pero quien es porta-
dor de derechos humanos somos las personas. Nosotros, 
luego, tenemos unas obligaciones. Pero hablando de 
esa igualdad en el imperativo ético universal que usted 
ha hablado, yo le hago solamente una pregunta: ¿en la 
igualdad del imperativo ético universal está también el 
derecho a la vida?

Muchísimas gracias.

La presidenta

Gracias. Seguidamente la palabra es para don Francesc 
Pané, representante del Grupo Iniciativa Verds - Izquier-
da Unida.

El Sr. Pané Sans

Moltes gràcies, senyora presidenta..., doña Dolors Cla-
vell. (Rialles.) Señor Pablo de Lora, muchísimas gracias 
por estar con nosotros. En fin, por el discurso, además, 
tan bien pensado y tan bien leído. Ha sido un verdadero 
placer para mi persona escucharle.

Y ha empezado usted diciendo que hacemos un tributo 
a la democracia discutiendo acerca, y con pluralidad, 
de esa cuestión: abolir o no abolir la fiesta de los toros. 
Como eso se lo dice a los parlamentarios y a las par-
lamentarias de Cataluña, es, creo, no solo una verdad, 
que lo creo, sino, además, un piropo. 

Bueno, pues permítame que le devuelva el piropo. Yo 
también soy un incoherente, me encontrará a su lado 
con multitud seguramente ingente..., con legiones de 
incoherentes. Sin embargo, señor De Lora, quiero ser 
un poco más noble cada día y un poco más cercano a 
mi propia consciencia y creo que a la consciencia uni-
versal, que adelanta, afortunadamente.

Ha hablado usted de crueldad institucionalizada, y es 
verdad, esa es una crueldad institucionalizada. Usted 
es especialista en filosofía del derecho, no sé si tengo 
derecho a preguntarle acerca de una cuestión que es 
más quizás de derecho que de filosofía, pero ¿por qué 
en las sociedades se justifica, aún en las sociedades del 
siglo xxi, el espectáculo del dolor, el espectáculo de la 
crueldad para el placer y se institucionaliza? ¿Qué es 
lo que hay como resorte social que pueda justificar esa 
institucionalización y ese consenso general?

Y finalmente –y acabo, señora presidenta–, se nos ha 
dicho: «Ustedes quieren» –a los que somos antitaurinos, 
a los animalistas– «prohibir esa fiesta, ese espectáculo, 
ese arte, porque nosotros somos una minoría.» ¿Tene-
mos derecho democrático en este Parlamento, aunque 
efectivamente los aficionados sean una minoría, por ra-
zones de estricta cuestión ética de prohibir ese espectá-
culo que no prohibir a la minoría?

Gracias, señor De Lora; gracias, señora presidenta.

La presidenta

Muchas gracias. Bueno, no hay otro representante. Por 
lo tanto, ahora usted puede dar respuesta a estas cues-
tiones que se le han planteado.

El Sr. Pablo de Lora del Toro 

Muchas gracias, en primer lugar, a todos ustedes. La 
verdad es que las intervenciones de todos suscitan o 
podrían suscitar por mi parte una respuesta muy larga, 
probablemente más larga de lo aconsejable, porque to-
das ellas inciden, y yo no podía esperar otra cosa, en 
aspectos que son críticos en la posición que yo defien-
do, ¿no? o que yo he intentado articular.

Bueno, voy a intentar..., aunque creo que podré res-
ponder siquiera sea muy sucintamente a todos, alguna 
de las cuestiones es redundante y, por lo tanto, me va a 
permitir agrupar la respuesta, pero voy a dar respues-
ta, o intentarlo al menos, a todos ustedes y a todas sus 
preguntas.
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Si he anotado bien, el señor Rull me plantea..., bueno, 
no diré más que gracias a los elogios y observaciones 
de ese tenor, y a las otras también doy las gracias. El 
señor Rull me plantea básicamente dos cuestiones. Una 
es la del argumento, por llamarlo así, matadero versus 
corrida. Yo lo que diría es: ¿qué prueba ese argumento? 
Lo que ese argumento prueba, el argumento que viene 
a decir algo así como, bueno, los toros tienen una mu-
erte..., incluso si hacemos caso al señor Francis Wolff, 
cuyo libro he leído de cabo a rabo y lo puedo demostrar, 
yo creo que en éste está mejor expuesta la filosofía de 
las corridas de toros, por lo menos es el libro, digamos, 
que circula en los ambientes académicos, que es don-
de yo..., uno de los ambientes en los que me muevo. 
Bien, el argumento, decía, viene a ser algo así como: 
el toro tiene un sacrificio ritual, digno, incluso –decía– 
programado, pareciera que es que el toro ha nacido, de 
acuerdo con esta tesis, para morir en una plaza de esa 
manera, ¿eh? Su condición de bravura predetermina su 
muerte, y su muerte es una forma de hacer ética o de 
rendirle un tributo ético al toro, porque respetamos su 
condición de bravo. Y, en cambio, el matadero es ese 
lugar horrible, etcétera.

Bueno, yo creo que lo que ese argumento prueba es que 
deberíamos, en la medida de nuestras posibilidades, 
hacer que todas las muertes de los animales que por 
alguna razón importante tenemos que sacrificar sean 
lo más indoloras posible o lo menos cruentas posible, 
pero no prueba otra cosa, a mi juicio.

¿Qué modificaciones ha habido desde 1815, que es cu-
ando se publica esta serie de grabados de Goya? Bue-
no, ha habido muchas... En ese terreno lo más curioso 
es que se supone que desde la prohibición a la que us-
ted ha hecho mención hasta el momento en el que se 
promulga el reglamento de espectáculos taurinos, allá 
a mediados de los ochenta, si no me equivoco, del si-
glo pasado, las corridas de toros en España estuvieron 
prohibidas. Que es un ejemplo, como ha dicho algún 
célebre administrativista, de lo que llaman los teóricos 
del derecho costumbre negativa o desuetud, o sea de 
incumpli miento más flagrante de una ley vigente. Este 
es quizá el aspecto más pintoresco.

Pero si su pregunta va en la línea de esas modificaciones 
tienen, supuestamente al menos, como objetivo hacer 
del protocolo, digamos, del rito, algo menos cruento, 
yo diría que sí, y en eso estoy de acuerdo con el señor 
Wolff. Y, bueno, esa es la dirección en la que acabamos. 
Y, como digo, el corolario me parece a mí que es más 
bien el de su proscripción final.

Señor Pérez..., bueno, me ha traído el libro, y puedo de-
mostrarle que lo tengo leído y subrayado y demás, pero 
eso es irrelevante. Yo creo que de mi cosecha el único 
adjetivo que he utilizado para referirme a ustedes, a qui-
nes gustan los toros, es el de «cabal». Los demás proce-
den de insignes pensadores, ilustres regeneracionistas 
y, si a ustedes les ofenden, pues no los citamos y ya 
está. Creo que yo he hablado de cabales aficionados y, 
en cambio, he hablado de mí mismo como incoherente.

¿Qué nos duele? ¿Qué no nos duele? A usted le duelen 
unas cosas, a otros nos duelen otras, y esto me permite 
enlazar con la intervención del señor Pané. ¿Cómo es 

posible que se siga haciendo hoy espectáculo público 
del sufrimiento o del dolor? Hay algo que dijo ayer Jor-
ge Wagensberg que me parece de lo más relevante en 
este punto.

Yo creo que parte de la condición humana es una cierta 
pulsión por cosas desagradables, por cosas que causan 
dolor a otros o incluso a uno mismo, lo que nos..., di-
gamos, el salto cualitativo que se produce es cuando 
alguien es capaz de decir: «Me gustaría no tener esta 
preferencia». En mi caso..., usted tiene, digamos, esa 
pulsión contra serrar o cortar las patas a un gato, no la 
tiene cuando de entrar a matar se trata o de picar o de 
poner unas banderillas. En mi caso, por ejemplo, yo re-
conozco, y también es probablemente otra incoherencia, 
sentir una atracción fatal por los combates de boxeo. 
Yo creo que un puñetazo de Evander Holyfield es una 
cosa estéticamente atractiva, pero al tiempo, como decía 
ayer Jorge Wagensberg, pienso: «No me debería gustar 
esto.» Hay una racionalización que es, por supuesto, 
lo que nos distingue de los animales no humanos. Ese 
tipo de salto cualitativo para el cual hay que tener una 
capacidad cognitiva, que por lo que parece solo tene-
mos aquellos a quienes llamamos agentes morales, es 
lo que me permite decir: «Aunque a mí me gustan los 
toros, los prohibiría. Aunque a mí me gusta el boxeo, 
lo prohibiría.»

Muchas veces..., e intento responder a su última consi-
deración, muchas veces la evolución, el cambio social 
ha sido propiciado por el legislador. Es falso este tópico 
de que la sociedad siempre va por delante del legisla-
dor, a veces no es así. Y a veces, gracias a que hay un 
cambio legislativo a lo mejor no del todo acorde con 
el sentir social, hay un progreso. A mi juicio eso es lo 
que ha ocurrido, por ejemplo, con la posibilidad de que 
las personas del mismo sexo contraigan matrimonio y 
puedan adoptar hijos.

La única pregunta que me ha formulado la señora Gomà 
es si me considero antiespañol. Pues no y, por cier-
to, tampoco proespañol, pero, vamos, tendríamos que 
discutir qué significa eso de proespañol o antiespañol. 
(L’orador riu.)

Señor Luna, ha hecho usted cuatro preguntas, cuatro 
consideraciones que tienen mucha enjundia. Yo sim-
plemente voy a tratar de presentar un pequeño mapa 
de por donde me parece que apuntan los argumentos o 
las respuestas. Tiene usted razón, a lo mejor esta no es 
la cuestión del máximo interés público en este momen-
to, sin duda. Hombre, que no tenga ninguna conexión 
con el sentir social cuando ha habido 180.000 firmas 
pi diendo que se delibere sobre este asunto parece lla-
mativo. Hoy es la portada de prácticamente todos los 
diarios, en fin, nacionales, locales y demás.

En todo caso, me parece..., vamos, lo decía al principio 
y lo pienso muy honestamente, ¿no?, me parece fantás-
tico que una institución como esta pueda acometer esta 
tarea, y hayan ustedes aceptado... ¿Qué razones habría 
para decirles a 180.000 ciudadanos: «No, esto es que ni 
lo vamos a debatir»? Me hubiera parecido, bueno, pues 
un ejercicio contrario a lo que he descrito, es decir, un 
ejercicio de no tomarse muy en serio la ciudadanía y 
las virtudes de la democracia, me parece.
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La sessió se suspèn a un quart d’una del migdia i dos 
minuts i es reprèn a les quatre de la tarda i quatre mi-
nuts.

La presidenta

Bona tarda a tothom. Reprenem, doncs, la sessió de com-
pareixences entorn de la modificació de la Llei de pro-
tecció dels animals.

Abans d’iniciar les compareixences, voldria dedicar 
uns minuts a fer un aclariment –a fer un aclariment– al 
suggeriment, i m’ha semblat encertat, del lletrat que 
ahir ens acompanyava, ahir a la tarda, que ha fet una 
recerca de documentació per aclarir, si procedien, i crec 
que sí, unes afirmacions que s’havien fet ahir a la ves-
prada per part del doctor Víctor Gómez Pin, en què 
se’ns deia una mica que com era que aquest Parlament 
no havia demanat disculpes per algunes manifestacions 
que hi havia hagut prèviament. El contingut de la seva 
compareixença guardava relació també amb un article 
que s’havia publicat a El País, el 16 de desembre pas-
sat, i hi havia, en definitiva, aquest missatge de dir..., i 
literalment en aquest article es deia: «Que nunca nadie 
haya pedido disculpas por esas palabras muestra que 
percibidos como débiles en Cataluña son, en todo caso, 
los taurinos, ya que pueden ser vejados en condiciones 
de total impunidad.»

Vull fer l’aclariment, perquè suposo que tots plegats..., 
com que aquestes paraules es refereixen a les persones 
que som en aquesta sala, però a totes les que puguin 
llegir també el diari de sessions d’ahir i els mitjans de 
comunicació, vull aclarir exactament què és el que ha 
succeït. Excuses, entenc que no en podem demanar, 
perquè no hi ha hagut mai cap resolució, cap moció, cap 
altre text aprovat en aquest Parlament. Per tant, aquí hi 
ha una confusió, eh? S’ha creat una confusió i, per tant, 
vull aclarir què és el que ha succeït.

L’any 2005 hi va haver una proposició de llei de modi-
ficació, ja, de l’article 6 de la Llei 22/2003, el mateix 
que avui plantegem que es modifiqui, i en l’exposició de 
motius d’aquesta proposició de llei es mencionava, es 
feia referència que existeixen estudis que indiquen que 
la violència cap als animals té molt sovint una relació 
directa amb altres formes de violència cap als membres 
de la societat que es perceben com a més dèbils; això 
es manifestava, efectivament, en aquesta exposició de 
motius. Tot i així, cal dir que aquesta proposició va de-
caure perquè va finir la legislatura.

Per tant, que quedi clar, el Parlament no ha aprovat mai 
cap moció, cap resolució, cap llei que contingui aques-
tes manifestacions, sí? I, senzillament, el que es va obrir 
és el procés de tramitació d’una proposta que, a més, 
podia esmenar-se. De manera que crec que amb això 
també resituem una mica les coses per tal que tots ple-
gats tinguem una informació contrastada. 

Agraeixo, doncs, al lletrat que ahir ens acompanyava 
que ens hagi ajudat a fer aquesta recerca d’informació 
i a poder precisar les coses i, en això, a intentar ser el 
màxim de precisos, que crec que en un debat complex 
com aquest hauria de ser un objectiu que ens hauria 
d’acompanyar, no?

Después de los toros, ¿qué viene? Yo tengo mi parti-
cular lista de comportamientos con los animales no 
humanos que merecerían ser prohibidos con carácter 
inmediato y, por ponerle un ejemplo, me parece abso-
lutamente injustificable como se produce el foie. Me 
parece que..., no sé a qué esperamos, allá donde tenga 
que hacerse esto, para prohibir esa forma de satisfacer 
una necesidad humana absolutamente prescindible.

¿Solo tienen derechos aquellos que pueden cumplir 
con sus obligaciones? Esta es su tercera pregunta. Bu-
eno, con ella usted apunta a un problema, sin duda, de 
mucho calado que tiene que ver con quiénes o qué tiene 
que tener un ente para ser sujeto de derechos. Lo que 
consideramos hoy en día es que hay quienes tienen de-
rechos subjetivos, a pesar de que no tienen posibilidad 
ninguna de cumplir con sus obligaciones, pero, añado, 
siempre y cuando pertenezcan a la especie humana. Mi 
hijo, que tiene tres años, delicioso, no puede cumplir 
sus obligaciones, y mira que me pesa muchas veces, y 
no por ello dejaría de predicar que tiene, por supuesto, 
derecho a la integridad física, a la vida y tantos otros 
derechos subjetivos.

Y su última cuestión también es de mucho alcance y 
probablemente excede del ámbito de este debate y yo 
solo voy a responder muy telegráficamente. Creo, cuan-
do usted se ha referido a la idea del imperativo ético 
universal y al derecho a la vida, que usted ha querido 
preguntarme algo así como si el derecho a la vida ti-
ene carácter absoluto, entiendo. Bueno, mi respues-
ta es que no. Si por absoluto entiende usted que hay 
derechos que bajo ninguna circunstancia se pueden 
infringir, pues yo diría que el derecho a la vida no es 
uno de esos, hay casos de legítima defensa, etcétera. No 
me atrevería a decir, en cambio, lo mismo..., es decir 
sí estaría dis puesto a predicar, por ejemplo, el carácter 
absoluto del derecho a la presunción de inocencia, de-
recho subjetivo típico, a la integridad física, a no sufrir 
tortura, etcétera.

Y creo –creo– que con esto, y de nuevo agradeciéndoles 
su atención y sus preguntas, cumplo con mi deber de 
responderles a ustedes. 

Gracias.

La presidenta

Pues, muchísimas gracias, señor De Lora, porque creo 
que, como buen jurista, nos ha ayudado a ordenar las 
ideas para acabar tomando una decisión que seguro que 
estará también acompañada de sus correspondientes 
contradicciones. Muchísimas gracias.

Se suspende la sesión. A las cuatro retomamos las com-
parecencias. Hasta luego.



4 de març de 2010 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Sèrie C - Núm. 757

46

COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I HABITATgE SESSIÓ NÚM. 45

Doncs, fet aquest aclariment, iniciem, com deia, les 
compareixences d’aquesta tarda. Tenim a tres perso-
nes, que farem una agrupació de compareixences i, així, 
després de la intervenció d’aquestes persones, compa-
reixerà ja la plataforma, l’ens que ha impulsat aquesta 
iniciativa legislativa popular que discutim.

Compareixença
de Norbert Bilbeny, filòsof, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 
6 del text refós de la Llei de protecció dels 
animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 
(tram. 353-00747/08)

Aquestes persones són, en primer lloc, el senyor Nor-
bert Bilbeny, que és filòsof i que, per tant, pot incre-
mentar els arguments o els coneixements des d’aquesta 
perspectiva filosòfica que ja ens han donat altres perso-
nes avui, i també al llarg de la sessió d’ahir. 

Com que és una persona d’acreditada solvència crec 
que no cal que digui més i que sigui ell el que prengui 
la paraula per exposar-nos al llarg d’uns quinze minuts 
quina és la seva opinió, quina és la seva valoració entorn 
d’aquest text que estem treballant aquests dies.

Moltes gràcies, senyor Bilbeny. Endavant.

El Sr. Norbert Bilbeny Garcia (catedràtic de la Facul-
tat de Filosofia de la Universitat de Barcelona)

Senyora presidenta, senyores i senyors diputats, no fa 
falta anar al budisme per parlar de la compassió, la tro-
bem en un personatge nascut a terra de toros i en una ciu-
tat de toreros, Còrdova. Es deia Sèneca, membre d’una 
família de senyorets i administrador durant vuit anys de 
l’imperi. Fa dos mil anys aquest Sèneca propugna que 
a Roma s’acabi amb el maltractament dels esclaus, la 
tortura del presos i el patiment innecessari dels animals; 
demana la clemència perquè la crueltat, diu, és indigna 
de l’home. La crueltat, primer, segons Sèneca, no és llei 
de la natura; segon, no és pròpia de qui té la tutela sobre 
un altre ni li convé, i, tercer, ens deshumanitza.

Què diria avui el filòsof cordovès sobre les corrides? 
Quelcom molt semblant a: «Fins ara hem domesticat el 
toro, ara cal domesticar l’home.» Perquè el cordovès 
va escriure: «En tot cas, no hi ha cap animal més difícil 
de tracte, cap que s’hagi de conduir amb més traça, que 
més s’hagi de plànyer, que l’home», al seu llibre De la 
clemència que avui els mostro. Jo no comparec aquí per 
anar a la contra sinó a favor, a favor de l’home i, per tant, 
del toro. No hi ha una lluita insoluble entre taurins i anti-
taurins, no hi ha una oposició entre emocions dels uns i 
emocions dels altres, hi ha un debat dins l’home mateix 
entre el mal necessari i el mal innecessari. Ja hi ha prou 
mal al món, no n’hi posem més, i menys com a mitjà 
d’un espectacle. El fi no justifica els mitjans, és immoral 
incloure el patiment i la sang com a part d’un espectacle, 
encara que sigui la sang i el patiment d’un animal.

Les corrides, doncs, s’han de prohibir. No dubto de la 
valentia, de l’art, del torero, així com del plaer que a 
ell i als espectadors els pugui causar la seva feina, però 

el plaer, l’art, la valentia no excusen la tortura, ni la lli-
bertat tampoc no l’excusa. És dur prohibir però és més 
dur autoritzar, en el nostre cas, la tortura; no té excusa. 
Per això els partidaris dels toros no tenen cap, cap ni un 
argument justificador de les corrides, i com més intel-
ligents i més bones persones són més es contradiuen en 
els seus arguments. El dia que es treguin la bena dels 
ulls i vegin sang on hi sang, dolor on hi ha dolor, cruel-
tat on hi ha crueltat, potser s’avergonyiran de les coses 
que van arribar a dir per justificar allò injustificable.

Buscarem en va un sol argument universal que justifi-
qui èticament l’espectacle taurí. Cap no s’aguanta. I els 
taurins intel·ligents i bons ho saben, per això practiquen 
la reserva mental i posen una excepció a la seva bondat 
i intel·ligència, és a dir, suspenen tota la seva capacitat 
de raonament i en fan, de l’excusa, un argument. L’ex-
cusa principal al meu entendre és: «A la plaça no es 
tortura, el torero no busca fer mal al toro.» No poden 
apel·lar a res més; aquest recurs a l’excepcionalitat a 
l’hora d’argumentar els desautoritza, no els fa creïbles. 
Per això és tant sorprenent sentir gent i personatges 
progressistes defensar les corrides; sorprenent i dece-
bedor, no fan cap bé.

Ara jo no estic aquí per antitaurí ni per animalista, sinó, 
deixin-m’ho dir, per humanista i per humanisme. He 
vingut perquè vull, però no obligat per ningú, és clar, 
sinó portat per aquest llibre i el seu autor, De la clemèn-
cia, de Sèneca, que és qui m’ha acompanyat, i m’han 
acompanyat –m’han acompanyat– dos mil anys d’hu-
manisme a Europa. 

Què és el que m’ha fet venir aquí? Com pot resistir un 
país europeu autoritzar la inhumanitat de les corrides? 
És la prohibició allò que li pot passar a un govern o és 
més aviat la pública i manifesta autorització? Pensem-
hi, dos mil anys d’història dels drets i de la moral ens 
contemplen.

Quan un fet no s’entén o no se suporta, senzillament 
es nega. El negacionisme és l’últim agafador d’allò in-
justificable, i no em facin posar exemples històrics de 
negacionisme del mal comès o cometent-se. Sóc amic 
dels animals però encara més dels taurins, i no els vull 
insultar, per això no poso exemples històrics ni actuals 
de negacionisme del mal o del dolor comesos. Només 
espero que comprenguin que les seves emocions, tot i el 
que valen, no valen tant com la dignitat de la vida; que 
comprenguin que no totes les emocions poden tenir em-
para legal, ni justificació moral. Ja ha arribat el moment 
de qüestionar les emocions de la lídia: són humanes, 
però incompatibles amb la moral.

Els taurins no són criminals, no se’ls ha de criminalit-
zar, però si continuen les corrides ens embrutim tots. 
Quevedo ja es queixava al comte duc d’Olivares de la 
crueltat de les festes amb braus a la seva Epístola contra 
las costumbres presentes, on s’hi diu: «Hagan paces las 
capas con el toro.» La moral del respecte als animals 
és la mateixa moral del respecte als humans, el tracte 
als animals expressa i posa a prova el tracte que la hu-
manitat es dóna a si mateixa i el concepte que té d’ella 
mateixa. Per ètica no només defensem el toro sinó que 
defensem la persona. Més i tot que un debat sobre els 
drets dels animals, ho és sobre el deure dels humans en-
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vers ells; i tenim el deure de ser humans, no inhumans, 
amb els animals. I en dono tres arguments: primer, per-
què tots som éssers vius i compartim un parentiu; se-
gon, perquè no podem abusar de la superioritat humana, 
tercer i darrer, perquè el tracte a l’animal és el mirall del 
concepte de persona i de ciutadà. El primer argument és 
el del respecte natural; el segon, el del respecte pruden-
cial i el tercer, el del respecte moral, i tots es resumeixen 
i es clouen en l’imperatiu de la responsabilitat.

L’ètica estén avui la responsabilitat als éssers no humans 
també, i esperem que l’acabi estenent a tots els éssers, no 
només als no humans i als éssers vius en general, sinó 
a tots els éssers. Tenim deures de respecte amb ells. No 
són, és cert, agents morals, ni subjectes de dret; són pa-
cients, com nosaltres, els humans, també som pacients, 
però nosaltres, a més a més, som agents, som l’única 
espècie que decideix per les altres. Per tant, és l’hora de 
decidir si absolem els toros o els continuem matant per 
una festa. La nostra consciència ho decidirà, però assu-
mim el valor d’aquesta decisió i les seves conseqüències.

Moltes gràcies, senyora presidenta, senyores i senyors 
diputats.

La presidenta

Moltíssimes gràcies, també per la..., bé, per l’ajust al 
temps que ha tingut el senyor Bilbeny.

Compareixença
de Javier de Lucas, catedràtic de la Univer-
sitat de València, amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de l’article 6 del text 
refós de la Llei de protecció dels animals, 
aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 
353-00759/08)

Seguidament és el moment en què hem de conèixer 
l’opinió, el respecte del senyor Javier de Lucas Martín, 
catedràtic de filosofia, entre altres, membre de la co-
missió de seguiment del Plan nacional de derechos hu-
manos. Des d’aquesta perspectiva ens pot donar la seva 
valoració, ens pot fer la seva valoració sobre aquesta 
qüestió. I, per tant, sense més, té la paraula. Endavant, 
senyor De Lucas.

El Sr. Javier de Lucas Martín (catedràtic de filosofia 
de la Universitat de València)

Moltes gràcies, senyora presidenta. Buenas tardes, seño-
ras diputadas, señores diputados, buenas tardes a todos 
los presentes, y ante todo quisiera expresar mi respeto 
y mi agradecimiento por la oportunidad de intervenir 
en esta comisión parlamentaria. Mi trabajo habitual es 
el de un profesor de teoría y filosofía del derecho, de 
filosofía política, y precisamente ese trabajo consiste en 
buena medida en estudiar y en tratar de explicar lo que 
hacen ustedes. Por eso, como cualquier ciudadano pero 
quizás también un poco más por esa calidad de profe-
sor en una facultad de derecho, estoy particularmente 
agradecido de la oportunidad de participar en su trabajo 
como lo he hecho cuando me han llamado a comparecer 
en alguna otra comisión parlamentaria.

Mi intervención trata de atenerse al objetivo y ofrecer ar-
gumentos relativos a la pertinencia jurídica de la propues-
ta que está sometida a estudio de la comisión, es decir, la 
modificación del artículo 6 del texto refundido en la Ley 
de protección de los animales, aprobado por el Decreto 
legislativo 2/2008. Por eso trato de centrarme en ofrecer, 
como decía, argumentos para responder a tres preguntas. 
La primera, si esta modificación, si esta iniciativa está 
bien motivada o carece..., o es insuficiente su justificaci-
ón; la segunda, si es necesaria e incluso prioritaria, aquí 
y ahora, una iniciativa legislativa de este carácter, y la 
tercera, si la formulación, en concreto, que encontramos 
es adecuada para obtener los fines que se propone.

Son cuestiones que los colegas que explican teoría y 
técnica legislativa argumentan en términos, perdónen-
me que les recuerde algo que ustedes saben mejor que 
yo, de las diferentes exigencias de racionalidad, incluso 
de diferentes formas de racionalidad, que debe cumplir 
una norma jurídica, pero también una decisión judi-
cial o administrativa para que entendamos que es útil 
y adecuada, que es justificada y que es necesaria. Por 
eso se habla de racionalidad lingüística, de racionalidad 
jurídico-formal, de racionalidad pragmática, de raciona-
lidad teleológica y de racionalidad ética. Por supuesto 
que sé que letrados tiene el Parlament para asegurar 
esas condiciones, y que la ley de la que estamos hablan-
do, al menos las tres primeras, las cumple. Pero como 
sucede con frecuencia, respecto a las dos últimas, el 
debate excede el juicio estrictamente técnico-jurídico 
y nos lleva a la arena pública.

Asumo, por tanto, como lo haría el dictamen más es-
pecíficamente técnico-jurídico, que esta propuesta reúne 
requisitos suficientes de racionalidad en los tres primeros 
niveles. Por decirlo brevemente, creo que la exposición de 
motivos de esta iniciativa legislativa cumple con la fun-
ción que deben satisfacer esas piezas legislativas porque 
prueba que, además de satisfacer la exigencia de raciona-
lidad lingüística, porque el legislador transmite con clari-
dad su mensaje al destinatario, se entiende perfectamente 
de que se trata, cumple satisfactoriamente también lo que 
se conviene en llamar «racionalidad jurídico-formal», que 
es habitualmente la clave, la condición de legalidad.

En efecto, no parece que haya problemas de coherencia 
ni con el sistema jurídico constitucional ni con el mar-
co jurídico específico de la Generalitat, es decir, con el 
derecho autonómico, ni tampoco con el comunitario. 
En particular, me parece que se trata de una medida 
coherente con la Ley 22/2003, con el texto refundido 
aprobado por el decreto, que parte en su objetivo de 
protección de los animales de reconocer a esos anima-
les como organismos dotados de sensibilidad psíquica 
y física, es decir, no como meros objetos o herrami-
entas. Y como recuerda la misma exposición de mo-
tivos, prohíbe explícitamente –leo– «diversas formas 
de espectáculos con animales que implican sufrimien-
to o muerte». En ese contexto la ley ha de prever una 
protección integral de todos los animales y no dejar al 
margen espectáculos como las corridas de toros ya que 
pueden suponer un maltrato y comportar dolor y sufri-
miento para el animal, objetivos, como he dicho, que 
están contemplados en la ley de la que trae a causa esta 
iniciativa legislativa.



4 de març de 2010 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Sèrie C - Núm. 757

48

COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I HABITATgE SESSIÓ NÚM. 45

Tampoco desde el punto de vista de lo que se conviene 
en llamar racionalidad pragmática veo objeciones po-
sibles. Aunque pueda haber dificultades, obviamente, 
para que la conducta de los ciudadanos se adecue a lo 
prescrito en esta ley, en caso de que prospere, la expo-
sición de motivos da algunas razones que no parecen 
difíciles de probar, sobre todo en las generaciones más 
jóvenes, cuando se argumenta que la mayor y creciente 
sensibilidad de nuestra sociedad hacia posiciones fa-
vorables a la protección de los animales y el descenso 
prominente de la afición a las corridas de toros crean 
un clima social en el que es previsible que no existan 
grandes dificultades a este propósito. Por eso, en lo que 
resta de mi intervención, me voy a dedicar a tratar de 
dar algunos argumentos que puedan servir para la dis-
cusión sobre la racionalidad, sobre las otras dos formas 
de racionalidad, que toda disposición legislativa como 
esta debe reunir.

Creo que, en definitiva, el debate sobre las tres pregun-
tas que anunciaba al principio tiene que ver sobre todo 
con estas dos últimas formas de racionalidad, pues lo 
que más nos importa es si se pueden y se deben alcan-
zar los fines sociales que pretenden perseguir y si las 
conductas que se prescriben y la propia finalidad de la 
ley presuponen valores susceptibles de justificación. De 
justificación jurídica, que es justificación ética, no de 
cualquier ética sino sobre todo de la que pude aspirar a 
ser ética pública, que es la relevante, porque puede dar 
lugar a mandatos obligatorios en el ámbito jurídico y 
no simplemente a aspiraciones nobles en el ámbito de 
la conciencia personal.

Sobre una y otra cuestión, la duda que me parece más 
relevante se refiere quizás a la limitación de la libertad 
que podría suponer el triunfo de una iniciativa legisla-
tiva como ésta. Permítanme que les diga que no creo 
que, por enfáticamente que se anuncie este riesgo, el 
atentando a la libertad sea una ocasión justificada en 
este caso. Porque el derecho, como nos recuerda una 
concesión que arranca de Cicerón –y todos ustedes 
recuerdan aquel dictum de Cicerón: «Legum servi su-
mus ut liberi esse possimus», «somos siervos de la ley 
precisamente para poder ser libres»–, como alcanza su 
mejor expresión en Kant, y, a mi juicio, modestamente, 
en el mejor liberal, me refiero al John Stuart Mill, de 
On Liberty, el derecho no es otra cosa que un arte-
facto para hacer posible la conjugación de la libertad 
de cada uno con la de los demás. Y eso no es posible 
sin regular el ejercicio de las libertades, es decir, sin 
establecer controles y ponderación entre intereses y 
bienes en conflicto, y por ende, en algunos casos, el 
derecho debe prohibir.

El Código penal, que algunos llaman la Constitución 
negativa, es eso. Lo importante es que se garantice siem-
pre el principio básico del favor libertatis, la presun ción 
de la libertad. Eso no excluye el carácter justificado de 
limitaciones de la libertad, pero obliga a la carga de la 
prueba de la justificación a quien quiere limitar la liber-
tad porque considera necesaria y adecuada esa limitaci-
ón. Por tanto, para mi el problema no está en si se limita 
o no la libertad, sino si en esa limitación hay una carga 
justificativa suficiente, adecuada, que permite entender 
esa medida.

La justificación básica de la limitación de la que habla-
mos en esta iniciativa legislativa me parece la anunciada 
por Mill, precisamente, por ese liberal, que es la misma, 
por otra parte, que inspiró un célebre texto de Jeremias 
Bentham, el padre de la moderna teoría y técnica de la 
legislación, ya en 1789, en su Introducción a los prin-
cipios de la moral y la legislación, un texto que creo 
que se ha utilizado aquí en anteriores comparecencias 
y sobre el que no me extenderé. Ese texto, y es el mis-
mo leitmotiv de Mill, del gran defensor de la libertad 
como criterio, insiste en la necesidad de evitar causar 
daño a intereses, necesidades o, digámoslo así, bienes 
que puedan ser jurídicamente relevantes. 

Pues, bien, señoras diputadas, señores diputados, aquí, 
a lo largo de estos días, creo que se ha argumentado 
contundentemente en este sentido. Aunque carezco de 
la autoridad científica de quienes desde las aportacio-
nes de la biología, la etología o la neurociencia han de-
mostrado, a mi juicio, insisto, contundentemente, que 
esta tradición causa daños no justificables, creo que sus 
argumentos y pruebas científicas son difícilmente ob-
jetables por nosotros.

El daño causado a los toros en la fiesta, en el espectá-
culo de las corridas de toros, me parece difícilmente 
discutible y por ello, en mi opinión, es un daño ju-
rídicamente, y no sólo éticamente, inadmisible. Es 
maltrato y tortura, aunque también sea arte y tradi-
ción. La violencia y la guerra también han llenado en 
la historia de la humanidad..., han inspirado el arte, 
la fiesta, la filosofía y el pensamiento, y no por ello 
defendemos la violencia ni la guerra. Y su única justi-
ficación, la que permite hablar de violencia justa o de 
guerra justa, de presiones que, por cierto, para muchos 
de nosotros serían un auténtico oxímoron, se encon-
traría en el carácter de medio necesario para evitar 
un daño peor.

Pero es que no es ese el caso en las corridas de toros. 
Precisamente, como decía, el sentido de ese daño es 
el sentido de la afirmación de Bentham cuando se pre-
gunta por la existencia de deberes y aún de derechos 
para con los animales. Creo que se ha evocado su-
ficientemente ese argumento en comparecencias an-
teriores y no me extenderé en él, como tampoco me 
extenderé en un argumento de otro gran filósofo de 
la compasión, que conoce mucho mejor que yo mi 
compañero, el profesor Bilbeny, de Arthur Schopen-
hauer. Pero permítanme que se lo recuerde: «La su-
posición» –dice Shopenhauer– «de que los animales 
no tienen derechos y la ilusión de que nuestra manera 
de tratarlos no tiene significación moral es un verda-
dero ejemplo de la crueldad y barbarie occidental.» 
La compasión universal es la única garantía firme de 
moralidad, una compasión sin límites hacia todos los 
seres vivientes es la garantía más firme y segura de 
moralidad. No discuto, que según lo que demuestra 
cierta tradición arraigada, sin discusión, a no pocos 
puede parecerles bello este espectáculo. En mi caso, 
a mi juicio, se trata de una belleza, sin embargo, cuyo 
coste no me parece asumible. No hay tampoco, en 
mi opinión, racionalidad jurídica que pueda apoyarse 
solo en la existencia de un hábito, por arraigado que 
fuera, por ampliamente compartido, para justificar una 
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norma, si ese hábito causa un daño relevante a un bien 
a su vez relevante.

Y ahora permítanme que les recuerde que estamos ha-
blando de bienes relevantes. Hablamos, en primer lu-
gar, del bien que es evitar un daño físico y psíquico a 
los toros y a ello, si me lo permiten, señoras y señores 
diputados, añado el daño desde el punto de vista de la 
educación de la ciudadanía. Sí, señoras y señores dipu-
tados, porque un espectáculo público que extrae su be-
lleza, que no cuestiono, de una muestra tal de violencia, 
y aún de crueldad, y no de una mera representación, no 
contribuye, a mi juicio, a construir una sociedad más 
respetuosa con el sufrimiento, menos violenta, menos 
cruel; una sociedad, en definitiva, como la que necesi-
tamos por nuestro propio bien.

Termino. La cuestión, a mi juicio, no es si debemos 
prohibir o no las corridas de toros, los espectáculos 
que implican malos tratos, tortura y muerte de los toros. 
La cuestión es cuánto tiempo podremos seguir sin ha-
cerlo, sin adoptar esta prohibición, asumiendo de esa 
manera un mal que se infringe, como he tratado de 
argumentar brevísimamente, a los toros y a la socie-
dad. ¿Cuánto retrasaremos una decisión que me pa-
rece la única razonable para situarnos en la dirección 
del progreso social y moral a la que el derecho debe 
servir? Entiéndaseme, por favor. Respeto, como no 
puede ser de otra manera, a todas las persones, sea cual 
fuere su opinión, en esta o en cualquier otra cues tión, 
y, por supuesto, no quiero ofender en modo alguno 
a nadie, pero no tengo el mismo respeto y condicio-
nado por cualquiera que sea la opinión que se pro-
ponga, porque, a mi juicio, hay opiniones mejores y 
peores desde el punto de vista de su fundamentación. 
Hay opiniones que nos proponen decisiones y pautas 
de comportamiento que son mejores o peores. Y yo 
estoy convencido que la opinión que defiende el es-
pectáculo de las corridas de toros no cuenta con las 
mejores razones, no nos lleva a una sociedad mejor; 
por el contrario, tengo la más firme convicción por los 
argumentos que he tratado de resumir, de que sí es así, 
nos lleva a una sociedad mejor, la tesis que nos pro-
pone prohibirlas y por eso comparezco ante ustedes 
en esta comparecencia.

Una última apalabra. Contra lo que algunos piensan, 
este es un debate, a mi juicio, relevante en este mo-
mento en una sociedad azotada por preocupaciones 
gravísimas –la primera, el paro–, que sintetizamos en 
la crisis. Sí, yo creo que este es el momento de decir 
si el Parlament quiere enviar un mensaje de compa-
sión y solidaridad universal, no en el sentido banal 
de la compasión como lástima, del paternalismo de 
la conciencia buenista, sino en el sentido pleno del 
valor fuerte de compartir la necesidad de combatir el 
sufrimiento. Está en sus manos.

Muchas gracias.

La presidenta

Moltíssimes gràcies, senyor De Lucas, per ajustar-se 
també al temps, perquè, de moment, l’ajust és perfecte 
en el cas dels dos compareixents que ja han intervingut.

Compareixença
d’Enrique Zaldívar, veterinari especialista en 
bòvids, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 6 del text refós 
de la Llei de protecció dels animals, apro-
vat pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 353-
00773/08)

Seguidamente oiremos las palabras del señor José En-
rique Zaldívar, en su condición de veterinario, por lo 
tanto introduciendo una nueva perspectiva también in-
teresante en el debate. Él es vicepresidente de la Asoci-
ación de Veterinarios Abolicionistas de la Tauromaquia, 
y, en esta condición, sus palabras pueden ser de interés. 
Adelante.

El Sr. Enrique Zaldívar Laguia (vicepresident de l’Aso-
ciación de Veterinarios Abolicionistas de la Tauroma-
quia)

Gracias, señora presidenta. Señoras y señores diputa-
dos, los argumentos taurinos para defender la fiesta se 
vieron incrementados en el año 2007 gracias a la apari-
ción de una hipótesis en la que se cuestionaba el sufri-
miento del toro durante la lidia. El estudio fue realizado 
por veterinarios de la facultad de Madrid y tuvo y tiene 
amplio eco entre los defensores de la tauromaquia.

Lo que yo les voy a plantear hoy, en esta mi compa-
recencia, son una serie de datos objetivos que apare-
cen en numerosos trabajos, muchos de ellos llevados a 
cabo por veterinarios de plazas de toros y publicados 
en libros y revistas científicas. Una vez escuchada mi 
exposición deberán ser ustedes los que decidan si el toro 
bravo es un animal adaptado para la lidia, que ha nacido 
para morir en el ruedo y, lo que es más importante, si 
dicho espectáculo supone maltrato, dolor y sufrimiento 
para el animal. Y que, por tanto, sería susceptible de ser 
prohibido en la comunidad autónoma de la que ustedes 
son diputados a través de la modificación del artículo 
sexto de su Ley de protección animal.

La lidia consta de una serie de tercios en los que el toro 
es picado, banderilleado y herido de muerte con el es-
toque, siendo posteriormente descabellado y apuntilla-
do. La puya es un arma metálica cortante y punzante 
que consta de seis centímetros de cuerda encolada y 
2,5 centímetros de púa piramidal, tan afilada en cada 
una de sus aristas como la hoja de un bisturí. Va provista 
de un tope cilíndrico que debería impedir que entrara en 
el cuerpo del animal más de esos 8,5 centímetros. Son 
muchos los estudios anatomopatológicos que se han 
desarrollado sobre cadáveres de toros lidiados para de-
terminar las lesiones que provocan. Los cánones tauri-
nos marcan como lugar ideal para la realización de esta 
suerte la zona anatómica que se conoce como morrillo y 
que se sitúa en el cuello entre la cuarta y sexta vértebra 
cervical, lugar donde asienta una gran masa muscular 
responsable, junto a determinados movimientos, de li-
gamentos de los movimientos de extensión de la cabeza.

Como podrán ver y saber a continuación, esto casi nun-
ca es así. En todos, absolutamente en todos los estudios 
consultados, se reconoce que los puyazos suponen, en-
tre otras cosas, un gran daño neurológico para el toro. 
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En más del 70 por ciento de los toros estudiados se ha 
determinado que las puyas son clavadas en zonas muy 
posteriores a la indicada como ideal. Las lesiones des-
critas afectan a más de veinte músculos sin contar los 
intercostales y los costales. Todas estas estructuras son 
necesarias para la motilidad del tercio anterior del ani-
mal, los movimientos del cuello y de la cabeza y para 
la función respiratoria. Pero no son solo los músculos, 
tendones y ligamentos los que son seccionados, sino 
también importantes venas, arterias y nervios. Los re-
sultados indican que la profundidad media de los puya-
zos es de veinte centímetros, habiéndose encontrado 
trayectorias de hasta treinta. Se sabe que una sola vara 
puede abrir hasta 7,4 trayectorias diferentes.

Se reconoce que las puyas provocan fracturas de apófi-
sis espinosas y trasversas, fracturas de costillas y de 
sus cartílagos de prolongación, y que pueden perforar 
la pleura y el pulmón dando ligar a neumotórax. Del 
mismo modo son inevitables las lesiones de la médula 
espinal, las hemorragias en el canal medular y la lesión 
de nervios tan importantes como el plexo braquial, que 
se ocupa de la enervación de las extremidades anteri-
ores y de las ramas dorsales de los nervios espinales, 
que se encuentran paralelos a la médula. Las pérdidas 
de sangre que sufre un toro en la suerte de varas son 
algo contradictorias, oscilando entre el 8 y el 18 por 
ciento de su volumen sanguíneo, por lo que podemos 
decir que un toro de quinientos cincuenta quilos perde-
ría entre tres y siete litros de sangre tras los puyazos. 
Las banderillas, que se clavan en número de seis, llevan 
en su extremo un arpón de acero cortante y punzante 
que su parte visible será de una longitud de cuatro a 
seis centímetros. Desgarra muchas de las estructuras 
anatómicas lesionadas por las puyas y produce lesiones 
en unos diez centímetros alrededor de donde han sido 
insertadas, aumentando la pérdida de sangre.

El estoque, una espada curvada de ochenta centímetros 
de largo, debería lesionar los grandes vasos que asientan 
en la cavidad torácica, que son la vena cava caudal y la 
arteria aorta posterior. Lo que sucede con más frecuen-
cia es que el estoque lesiona cordones nerviosos latera-
les a la médula, lo que provoca la desconexión de todo 
el aparato motor de la caja torácica, lo que añadido a la 
gran lesión del pulmón derecho da lugar a una dramá-
tica dificultad respiratoria. La sangre pasa del pulmón a 
los bronquios, de allí llega a la tráquea y sale al exterior 
por la boca y la nariz. 

En otras ocasiones se atraviesa el diafragma, lo que va a 
producir una parálisis por lesión del nervio frénico. La 
lesión del nervio frénico puede determinar compromiso 
de la función diafragmática con insuficiencia respira-
toria; se dan casos en que las estocadas son tan traseras 
que pueden llegar a penetrar en el hígado y en la pan-
za. En otras ocasiones veremos unos pequeños hilos de 
sangre que suelen salir por la boca y por la nariz, y que 
sucede cuando el estoque ha tocado la parte más exter-
na de los pulmones y el toro se traga su propia sangre.

En cincuenta y siete corridas estudiadas, en un total 
de 342 reses, tan solo el 20 por ciento de las estoca-
das lesionaron la vena cava caudal. En el año 2003 se 
publicó un estudio en que tras el análisis de 444 toros 

se certifica de la presencia de émbolos en el tejido pul-
monar linfático en un alto número de animales que se 
atribuyen a la evolución de la espada en la región in-
tratorácica, órganos intraabdominales, así como en las 
estructuras vasculares.

La lidia concluye con el descabello y la puntilla. El des-
cabello se realiza con una espada similar al estoque 
pero que lleva un tope de diez centímetros. Su misión 
es lesionar y seccionar la médula espinal entre la pri-
mera y segunda vértebra cervical. La puntilla se le da 
al toro con un cuchillo de diez centímetros de hoja que, 
una vez introducida en el espacio occipito-atlantoideo, 
secciona el bulbo raquídeo, provocando la parálisis ge-
neral del animal con disminución de la presión arterial. 
Los movimientos respiratorios se van paralizando y la 
sangre circulante cargada de CO

2
 produce hipoxia en 

el encéfalo. Se dice que provoca la muerte instantánea 
del toro, pero no es cierto, ya que va a dar lugar a una 
muerte por asfixia. Algunos animales presentan, durante 
el tiempo posterior a la puntilla, reflejos que son com-
patibles con la vida. La puntilla está prohibida en todos 
los mataderos de la Unión Europea por ser considerado 
un método cruel de dar muerte a un animal.

Pero no son solo estos los datos que les puedo aportar 
para demostrar que la lidia es un acto cruel de maltrato 
animal con una profunda repercusión en las constantes 
vitales del toro, lo que demuestra el sufrimiento físi-
co y psíquico a que es sometido. En estudios realiza-
dos para determinar las alteraciones metabólicas que 
sufren estos animales queda patente su incapacidad 
para adaptarse a la misma. Treinta y dos parámetros 
sanguíneos han sido estudiados en cientos de toros 
lidiados y dados muerte en la plaza. Todos estos va-
lores sugieren importantes modificaciones en un es-
pacio de tiempo relativamente corto, el que dura la 
lidia, y todas las alteraciones, tanto a la alta como a la 
baja, pueden ser consideradas como patológicas. Es-
tos animales presentan graves alteraciones hepáticas, 
renales, del equilibrio ácido-básico, de recuento de 
células sanguíneas o de sus valores hormonales. Estas 
analíticas revelan un grave estado de hemoconcentra-
ción y deshidratación por la pérdida de fluidos que 
experimenta el animal. La presencia de un PH ácido 
en la sangre en el 93,5 por ciento de los toros analiza-
dos demuestra un estado de acidosis metabólica que 
podemos considerar como grave. Un PH sanguíneo 
bajo significa que la sangre contiene demasiado ácido, 
lo que es perjudicial para las células del organismo. 
El origen de este estado patológico hay que buscarlo 
en el sobreesfuerzo que supone la lidia para el que el 
toro no está preparado.

También ha sido merecedora de estudio la función res-
piratoria del toro durante la lidia mediante la medición 
de gases sanguíneos y de estos trabajos podemos dedu-
cir también en gran sufrimiento. Los valores obtenidos 
después de la lidia demuestran la incapacidad de los 
pulmones para eliminar el CO

2
 que se está produciendo, 

disminuyendo la presión parcial de oxígeno y aumen-
tando la presión parcial de dióxido de carbono. Una 
muestra más de la incapacidad del toro para adaptarse 
al castigo al que es sometido.
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Según el taxidermista de la plaza de toros de las Ventas 
el 60 por ciento de los toros, de las cabezas de los toros 
sobre las que ha trabajado, presentaban fisuras o frac-
turas de cráneo. Un conocido crítico taurino se refirió a 
esta circunstancia como el crimen del estribo del pica-
dor. Un estudio realizado sobre más de seis mil toros, 
en la Universidad de Méjico, revela un gran número de 
lesiones oculares que sufren estos animales durante la 
lidia, en el desembarco del camión o durante la espera 
previa a su salida a la plaza. En un 23 por ciento de ellos 
se encontraron úlceras de córnea, desprendimientos de 
retina, luxaciones y subluxaciones del cristalino, frac-
tura del borde orbitario y hemorragias intraoculares. 

Incidiendo en el estudio al que he hecho referencia al 
comienzo de mi exposición, y en el que nada se dice 
de todas estas alteraciones orgánicas y anatómicas que 
he descrito, les haré una serie de puntualizaciones con 
respecto a las afirmaciones que en él se hacen y que con-
cluyen minimizando el sufrimiento, el estrés y el dolor 
que padece el toro durante la lidia transformándolo en 
un animal adaptado para tal fin.

El estrés es la situación de un individuo o de alguno 
de sus órganos o aparatos que por exigirles, a ellos, un 
rendimiento superior al normal los pone en riesgo de 
enfermar, es decir, una verdadera amenaza para la ho-
meostasis, que es la tendencia de los organismos para 
mantener la estabilidad de componentes fisiológicos vi-
tales como el PH, la temperatura corporal, los electro-
litos o la obtención de oxígeno, por la que mantener en 
equilibrio sus valores en un rango estrecho es esencial 
para su supervivencia. Como se puede comprobar tras 
el estudio de las analíticas que he mencionado, el orga-
nismo del toro durante la lidia no puede conseguir dicho 
equilibrio, lo que demuestra su inadaptación a la misma.

Se nos dice que el tálamo del toro es más grande que el 
del resto de los bóvidos, aproximadamente un 20 por 
ciento, y que por ello estos animales son capaces de 
responder al dolor con más rapidez. Evidentemente, no 
puedo negar esta afirmación, la de su tamaño, pero sí 
les puedo decir que el tálamo no es el encargado de res-
ponder ante el dolor. Esta estructura neuronal, situada 
en el centro del cerebro, es la que procesa las sensacio-
nes, propaga los impulsos y quizás los integra, pero es 
la corteza cerebral la que decide la respuesta que se 
debe producir.

Se afirma también que el toro carece de neuronas me-
moria, lo que haría que careciera de recuerdos en lo que 
respecta al dolor. La percepción del dolor requiere un re-
conocimiento cortical del estímulo como no placentero. 
Además, el dolor es una experiencia sujetiva, sensorial 
y emocional que requiera la existencia de conciencia, 
los procesos de cognición aumentan con el estrés. El 
aprendizaje, la memoria y el comportamiento agresivo 
dependen en gran medida de unas estructuras cerebrales 
que reciben el nombre de hipocampo y amígdala, y no 
del tálamo. Cualquier mamífero tiene tres memorias: la 
memoria sensorial, que opera en un tiempo inferior a un 
segundo; la memoria a corto plazo, que no se prolonga 
más allá de quince a veinte segundos, y la memoria a lar-
go plazo. Las tres interactúan conjuntamente y se envían 
información, y tiene una función definida.

La primera de ellas está fuera del control de la conci-
encia y actúa de manera automática y espontánea en 
todos los mamíferos. En un estudio que lleva por título 
El comportamiento del toro de lidia frente al caballo 
y la muleta se puede leer: «La tienta con muleta en el 
toro de lidia es inviable dada la capacidad de aprendi-
zaje de estos animales.» Entiendo que el aprendizaje 
lleva aparejado el recuerdo, que se le niega al toro de 
lidia, y creo evidente que el toro de lidia a lo largo de 
su vida ha tenido contacto con sensaciones que le han 
provocada dolor y que, por tanto, debe tener conciencia 
y memoria sobre él. En este mismo estudio se nos dice 
que el toro se adapta perfectamente a la lidia ya que el 
cortisol, hormona medidora del estrés, determinada en 
toros muertos en el ruedo, presenta valores menores que 
el medido después del transporte y que el de los toros 
que fueron devueltos a los corrales por no ser aptos para 
la misma, lo que hace suponer que el viaje y la salida al 
ruedo les estresan más que la lidia en sí.

En dos tesis doctorales presentadas en la Facultad de 
Veterinaria de Madrid, en los años 2002 y 2006, y diri-
gidas por el mismo veterinario que ha hecho estas afir-
maciones, se dice todo lo contrario. Lo toros lidiados 
y dados muertos en el ruedo presentaban niveles hor-
monales de cortisol más altos que los tomados como 
control, que son los devueltos a los corrales por no ser 
aptos para la lidia, y se concluía que la lidia suponía 
una importante estrés para el toro ante el que intenta 
adaptarse.

Los estudios a los que he hecho referencia, sobre las 
analíticas en toros lidiados y algunos otros, demuestran 
que el cortisol está por encima de los valores conside-
rados como normales y que el toro sufre un gran estrés 
al ser lidiado. Ante la duda que se pueda plantear al 
respecto les diré que cuando existen lesiones en las vías 
de transmisión del sistema nervioso, indispensable para 
que se produzca una respuesta endocrina ante estímulos 
estresantes mediada por el sistema nervioso, dicha res-
puesta se puede ver amortiguada o evitada por lesiones 
neuronales o de la médula espinal. Descubrimientos 
muy recientes indican que las betaendorfinas podrían 
inhibir las descargas de los precursores hormonales que 
darían lugar a las descargas de cortisol. Dado que, al 
parecer, el toro durante la lidia descarga estas sustancias 
en gran cantidad, podría ser ésta otra de las razones por 
las que el cortisol medido no es el esperado.

El agotamiento del toro ante la lidia, tercera fase del 
síndrome de adaptación de Selye, debe ser tenido en 
cuenta en las determinaciones hormonales por lo que 
respecta al cortisol y deberían valorarse los numerosos 
daños físicos y alteraciones metabólicas que sufre el 
animal y que demuestran su inadaptación. Los análisis 
sanguíneos en toros lidiados indican altos niveles de po-
tasio y bajos niveles de sodio y de cloruros, compatibles 
con el posible agotamiento de la glándula suprarenal 
encargada de descargar el cortisol y la andosterona.

Y para terminar mi comparecencia haría alusión a otra 
afirmación que se extrae como consecuencia del estudio 
mencionado. En él se dice que gracias a la gran descar-
ga de opiáceos endógenos, betaendorfinas y metaence-
falinas, el dolor y el placer se equiparan. Las endorfinas 
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no tiene poderes mágicos, todas las endorfinas descu-
biertas hasta hoy son descargadas cuando hay estrés y 
dolor, y no se me escapa que tienen propiedades anal-
gésicas, pero en ninguna publicación científica podrán 
leer que neutralizan el dolor hasta equipararlo al placer. 
Y si así fuera, ¿qué sentido tendrían los estudios sobre 
el dolor y cómo neutralizarlo?

El estudio de los opiáceos endógenos y de sus recepto-
res es todavía un gran misterio para la ciencia médica, 
y, sabiendo que se descargan en ingentes cantidades 
ante situaciones de estrés, de dolor, de sufrimiento, de 
sobreesfuerzo, de hemorragias, de tensión arterial ele-
vada, de insuficiencia cardiorrespiratoria, como las que 
se producen durante la lidia y que les he explicado, es 
lógico que el toro durante la misma y ante la agonía 
a la que es sometido no tenga más remedio que des-
cargarlas. Los estudios que demuestran lo que afirmo 
son numerosos, y en muchos de ellos se afirma que a 
mayor índice de endorfinas mayor es el dolor que se 
siente y el estrés que se padece. E incluso en algunos 
estudios de medicina humana y veterinaria sirven para 
cuantificarlos. Se ha llegado a afirmar que las endorfi-
nas descargadas en estados de estrés no tienen poden 
analgésico y varios autores aseguran que las encefalinas 
representan el sistema modulatorio de mayor relevancia 
en el intento de adaptación de un organismo al estrés 
crónico. Los enfermos de ansiedad tienen altos niveles 
de betaendorfinas. Si el toro de lidia tuviera esta sobre-
natural adaptación para soportar el dolor, el maltrato y 
el sufrimiento creo que esta hipótesis es merecedora de 
un importante espacio en una publicación de carácter 
científico, cosa que hasta ahora no ha sucedido.

El bienestar animal ha de abordarse bajo verdades ci-
entíficas, la percepción errónea de los animales como 
seres que no sienten y que, por tanto, son incapaces de 
sufrir hace que se desarrollen actitudes negativas ha-
cia ellos que se reflejan en conductas de negligencia, 
crueldad o trato irrespetuoso. Observen como hoy sale 
el toro a la plaza y como termina su vida, y, si todavía 
alguien puede pensar que este animal ha sido capaz de 
sentir placer en algún momento de la lidia, yo pongo 
mi título de licenciado en veterinaria a disposición de 
los órganos colegiados que regulan mi profesión. Y ter-
minaré citando a Sófocles que decía que una mentira 
nunca vive hasta hacerse vieja.

Muchas gracias.

La presidenta

Muchas gracias, señor Zaldívar. Ahora lo que corres-
ponde es que los diversos grupos parlamentarios puedan 
expresarnos las cuestiones que les puedan haber surgido 
a partir de las comparecencias, de las intervenciones de 
los tres comparecientes.

En primer lugar daremos la palabra al representante 
de Convergència i Unió. Senyor Josep Rull, endavant.

El Sr. Rull i Andreu

Sí. Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyor Bilbeny, 
senyor De Lucas Martín, senyor Zaldívar, moltes grà-
cies per les seves intervencions, em sembla que han 

estat molt concloents. Mentre parlava el senyor Zaldí-
var, hem tingut la possibilitat de veure aquestes imat-
ges, i em sembla que de la seva visió, doncs, cadascú 
en pot treure les conseqüències o les conclusions més 
adequades.

M’agradaria, amb relació als filòsofs, que poguessin 
reflexionar amb relació al tema de la limitació de la 
llibertat. És a dir, hem tingut compareixents que han 
defensat de la millor manera possible el manteniment 
d’aquest espectacle taurí, basant-se en el respecte, la 
llibertat d’un grup de persones afeccionades a aquest 
espectacle i amb el plantejament que, evidentment, si 
no hi hagués una demanda de públic gradualment aniria 
desapareixent aquesta activitat. El que m’agradaria és 
que poguessin reflexionar amb relació a aquest concep-
te i als límits de la llibertat amb relació als eventuals 
espectadors de l’espectacle taurí. I el segon element, si 
cal una norma de dret positiu que posi fi, diguem-ne, a 
aquesta activitat.

Y en relación al señor Zaldívar, diversas preguntas. Ya 
sé que después de su intervención es un poco surrealista 
lo que le voy a preguntar pero ¿qué sentido teórico tiene 
cada una de las suertes? Es decir, estas suertes –la de 
varas, la de banderillas y la de estoque– teóricamente 
se tienen que haber introducido por una razón concreta 
que puede tener coherencia en relación al conjunto de 
la lidia. Nos gustaría que pudiese hablarnos de ello.

Usted también ha hablado que en relación al picador o a 
la suerte de estoque, hay un margen de error importante 
en relación a lo que tendría que ser; nos ha hablado de 
estos temas concretos. ¿Puede dar más datos en relación 
al margen de error que se produce en cada una de las 
lidias? Algunos tenemos la sensación que la parte final, 
digamos, es muy larga, muy agónica..., no se si esto en 
el reglamento taurino, digamos, forma parte de la norma 
o parte de la excepción.

En qualsevol cas, ho torno a repetir, moltíssimes gràcies 
per les seves intervencions.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor Rull. Seguidament intervindrà 
la senyora Maria Dolors López, en nom de Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi.

La Sra. López Ortega

Gràcies, presidenta. Señor Bilbeny, señor De Lucas, 
señor Zaldívar, yo hablaré en castellano toda la inter-
vención porque será un poco global, así puedo dirigirme 
a los tres, a las tres personas que hoy están aquí para 
hablar de este tema.

A ver, yo creo que aquí hay un problema de base y es 
el de la distinta visión ya de entrada, de partida, la 
distinta visión que se tiene del tema de la fiesta y de 
las corridas. Si escuchamos todas las intervenciones, 
además, llegamos también a la conclusión... Por ejem-
plo, el señor Zaldívar, que explicaba las discrepancias 
también incluso entre los mismos veterinarios sobre 
los diferentes efectos o causas de la lidia sobre el toro; 
es decir que incluso a nivel científico hay discrepan-
cias. Si a nivel científico, que es una cosa que ya de-
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bería ser o es más objetiva, cuando entramos en el 
apartado subjetivo entonces las discrepancias pueden 
ser mucho mayores.

Yo sí quisiera agradecer al señor Bilbeny el hecho de 
que diga que no se tiene que criminalizar a los tauri-
nos. Porque la verdad es que nos sentimos criminali-
zados, donde muchas veces nos tenemos que oír, bue-
no, insultos y agresiones verbales que no llegan más 
lejos, pues, porque muchas veces se evitan pero que 
realmente hieren, porque no es la intención de los tau-
rinos el imponer a los no taurinos nada cuando sí lo 
es a la inversa.

Han hablado también de la universalidad de la ética. 
Hemos dicho, mi compañero lo ha dicho en otras in-
tervenciones durante el día y también ayer, que la ética 
y la moralidad también hay diferentes formas de verlas 
y entenderlas. Y, por ejemplo, cuando decían que no se 
entiende que personas que se llamen progresistas pue-
dan defender o no querer abolir las fiestas taurinas, que 
no se entendía... A ver, yo soy del Partido Socialista, soy 
progresista, y no quisiera que se llegara a la abolición 
de las fiestas taurinas.

En cuanto al señor De Lucas, a ver, a nivel técnico-jurí-
dico, evidentemente no creo que haya ningún problema, 
siempre, evidentemente, respetando los preceptos que 
se tiene que respetar, y para eso tenemos a los letrados 
de esta casa que son todos, además, muy buenos. Sin 
embargo, en otra parte, ya hacia al final de su interven-
ción, hablaba de la limitación de la libertad y la carga 
justificativa, si es suficiente o no es suficiente. Volvemos 
a lo mismo, es una cuestión creo que subjetiva el hecho 
de decir que sea suficiente o no sea suficiente, porque la 
gente que se desplaza a una plaza de toros para ver una 
corrida no va a ver..., no va por el placer de ver al toro 
sufrir o tener dolor, va por la belleza, por la fiesta que 
representa, por los valores que representa esa fiesta. Es 
decir, el objeto no es éste.

Y en contraposición a los argumentos que se han podido 
dar, han habido otras intervenciones que yo ahora no 
repetiré, porque además creo que la señora presidenta... 
¿De tiempo, cómo vamos? (Pausa.) Fatal, bueno. Pues 
ha habido otros argumentos que, evidentemente, con-
trarrestaban, creo yo, bastante esos argumentos.

Muchísimas gracias.

La presidenta

Moltes gràcies, senyora López. Seguidamente interven-
drá la señora Patrícia Gomà, en nombre d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya.

La Sra. Gomà i Pons

Gràcies, presidenta. Gràcies, senyor Bilbeny, senyor De 
Lucas, senyor Zaldívar, moltes gràcies a tots tres. Per-
metin-me dir que jo crec que en aquest moment tenim 
una Mesa, uns compareixents de luxe i tenim les tres 
branques, les tres ciències que debatem entorn d’aquest 
tema: la vessant ètica, la vessant jurídica i la vessant ci-
entífica. Per tant, és molt interessant que totes tres ciènci-
es conflueixin en la idea que la festa taurina no s’aguanta 
per cap de les tres vessants.

En primer lloc..., señor Zaldívar, usted ha relatado una 
película de terror. Desgraciadamente no es una pelícu-
la, no es ficción, es un relato veraz, y para mí ha sido 
muy doloroso. «Una imagen vale más que mil palabras» 
y estas cuantas imágenes..., no he podido comprender 
dónde está la belleza en estas imágenes. Debo tener una 
concepción de la belleza distinta a la de otras personas. 
Una mentira es cierto que no por repetirse millones de 
veces deja de ser mentira, el toro sufre y la ciencia así 
lo ha constatado.

De la banda ètica és evident. Si hi ha un patiment, si 
l’animal en tot cas pateix, èticament no ens podem qües-
tionar per què, això, no ho prohibim. Estic absolutament 
d’acord amb la intervenció que ha fet des del punt de 
vista humanista. Els humans tenim aquesta qualitat de 
l’empatia i de ser conscients o poder posar-nos a la pell 
del dolor que pateix un altre, també un animal. I, per tant, 
crec que és un sentiment molt humà sentir la compassió 
també per un animal, i aquesta valoració ètica i reflexió 
ètica a què sotmetem, doncs, els nostres actes.

I, per últim, la banda jurídica. No hi ha dubte que per-
què hi hagi llibertats ha d’haver-hi prohibicions i limi-
tacions. En tot cas, hi ha béns jurídics a protegir diferent 
i quan entra en col·lisió més d’un bé jurídic ha d’haver-
n’hi un que prevalgui. En tot cas, jo li voldria preguntar, 
en el cas que es prohibissin les curses de braus, que 
prosperés aquesta llei, quin bé o béns jurídics protegim 
per tenir, doncs, arguments de pes suficients com per 
avalar que sigui necessària una prohibició, una limitació 
de la llibertat.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, senyora Gomà. Es el turno del señor 
Rafel Luna. Adelante. En nombre del Grupo Parlamen-
tario Popular.

El Sr. Luna i Vivas

Moltes gràcies, presidenta. Muchísimas gracias, señor 
Bilbeny, señor De Lucas y señor Zaldívar. Yo en pri-
mer lugar quisiera hacerle algunas preguntas. Agrade-
cer, cómo no, la presencia de ustedes; agradecer, cómo 
no, el tono que han tenido; yo y mi grupo nos hemos 
sentido muy cómodos, y es normal que pueda haber, 
pues, diferentes criterios. Aquí estamos para enrique-
cernos todos.

Yo las preguntas que le haría al señor Bilbeny... La 
primera, que es en un principio..., usted ha hablado de 
un principio de la moral absoluta, de la responsabilidad, 
más a menos he creído oír eso. Y yo la pregunta que 
le haría es si no exige de alguna manera una reciproci-
dad con el mecanismo de aceptación por parte de los 
taurinos, o es que esta no existe o usted la ha obviado. 

Otra de las preguntas que también le dirigiría a usted 
sería: cuando usted habla de extender estas normas mo-
rales a todos los seres, ¿qué significa a todos los seres, 
hasta dónde? ¿Cuál es el límite? 

Y la tercera que le haría a usted es: ¿la moral generalista 
y extensiva que propone para los animales como conti-
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nuidad de los humanos es incompatible con la realidad 
natural? Sería la tercera.

Y al señor Zaldívar, yo pienso que debe ser usted una 
persona especializada en bóvidos, y habrá trabajado... 
(Veus de fons.) Disculpe. Bueno, después cuando us-
ted... No, no. (Veus de fons.) La presidenta es la que 
dirige el debate...

La presidenta

Después le puede dar las explicaciones oportunas. Gra-
cias.

El Sr. Luna i Vivas

No, discúlpeme usted, pensaba que era un especialista 
en bóvidos, eh?, y había trabajado con toros de lidia. 
Disculpe.

Yo a usted la pregunta que le iba hacer es que en las 
plazas de toros existen veterinarios y están allí no por 
lujo, están allí porque los pone el colegio oficial de ve-
terinarios. Pienso que es así, ¿eh?, no entiendo mucho. 
Yo pienso que si es un tema tan cruel ¿cómo se puede 
prestar un colegio de veterinarios a tener un veterinario 
allí? ¿Cuál es la función de los veterinarios?

Mire, usted ha puesto unas imágenes que son duras. Yo 
invitaría a alguna persona de aquí que le hayan causado 
mucha impresión que vaya un día a un matadero y vea 
también lo que se hace. Yo he estado presente. Enton-
ces, se dice: «Eso es un espectáculo, no es un espectácu-
lo...» Uno, cuando va a los toros, va libremente. Yo fui 
libremente para ver cómo se sacrificaban los animales 
y esas imágenes se quedan cortas.

La presidenta

Moltes gràcies. Seguidamente, intervendrá el señor Fran-
cesc Pané, en nombre de Iniciativa Verds - Izquierda 
Unida.

El Sr. Pané Sans

Gràcies, senyora presidenta. Als senyors Bilbeny, De 
Lucas i Zaldívar, muchísimas gracias, moltes gràcies, 
per la seva contribució a esclarir aquest debat, que, al 
meu criteri, cada vegada és més clar, però, sigui com 
sigui, moltes gràcies per ajudar-nos-hi.

Crec que era el senyor Bilbeny que deia: «Sèneca havia 
parlat de domesticar l’home.» I jo crec que hem avançat 
molt en la civilització, en la domesticació mateixa de 
la humanitat; no prou, encara, perquè puguem allibe-
rar-nos de veure les imatges que el senyor Zaldívar ens 
ha ensenyat. 

Segurament la qüestió, segurament la gran qüestió, vos-
tè l’esmentava en dir: «Hem de veure més enllà de la 
bellesa, de l’articulació dels gestos, etcètera, sang allà 
on hi ha sang.» Jo estic convençut que molts –molts– 
afeccionats i afeccionades, i els mateixos toreros, no 
veuen la sang allà on hi ha sang, no senten dolor allà 
on se sent dolor.

Vostè ha parlat, senyor Bilbeny, de tortura, jo també 
crec que és una tortura. Podem dir des de la filosofia 

que a un animal se’l pot torturar? Sé el que és una tortura 
a una persona, a un ésser humà; a un animal, se’l pot 
torturar? La prohibició d’aquesta tortura que se celebra 
en aquesta festa vulnera el dret d’una minoria, perquè 
és minoria? Aquesta minoria té el dret a reclamar de la 
majoria..., perquè això succeeix a Catalunya almenys, 
i jo crec que a tot l’Estat, i molt probablement al món 
sencer, té dret aquesta minoria a reclamar de la majo-
ria una no-prohibició d’una tortura que és, a la vegada, 
espectacle?

Señor De Lucas, yo le agradezco muchísimo que nos 
haya dicho: «Este es el momento adecuado, el más 
adecuado para lanzar a la humanidad un mensaje de 
compasión y de solidaridad.» Porque aquí se ha ha-
blado tanto todos estos días, singularmente ayer y hoy, 
de que estamos discutiendo asuntos que no importan 
absolutamente a nadie cuando hay pena, hay impo-
sibilidad, hay deseo insatisfecho en las calles entre 
las personas. Bien, nosotros nos ocupamos de poder 
dar trabajo a quien no lo tiene, educación a quien la 
debe recibir, pero es verdad que ese es el momento 
también para discutir, puesto que 180.000 ciudadanos 
nos lo han pedido, qué es la compasión y qué es la 
solidaridad.

Y, finalmente, para el señor Zaldívar... –acabo ya–, yo 
iba pensando, mientras he podido ver las imágenes, no 
las he podido ver todas, iba pensando: se trata de una 
agonía. Conozco la agonía humana, creo que todos po-
demos conocer a nuestra edad ya la agonía humana, ¿se 
puede hablar de agonía de un animal? Y esa agonía, que 
es pública, ¿no repele a la conciencia y a la ciencia, en 
pleno siglo xxi...

La presidenta

Senyor Pané...

El Sr. Pané Sans

...cuando el momento agónico –sí, acabo, presidenta– 
debe ser íntimo?

Gràcies, senyora presidenta, per la seva bona voluntat.

La presidenta

Gràcies, senyor Pané. Finalment intervindrà el senyor 
Albert Rivera..., en nombre del Grupo Mixto.

El Sr. Rivera Díaz

Gràcies, senyora presidenta. Gracias también a los com-
parecientes. La verdad es que han sido intervenciones 
muy interesantes, especialmente, permítanme que..., 
con todos los respetos también al resto de compare-
cientes, la del señor De Lucas, será porque es también 
profesor de derecho y de filosofía política. Me ha pare-
cido muy interesante, pues realmente que ha generado 
un debate incluso en aquellos que nos posicionamos 
ante esta prohibición con un debate con argumentos, 
¿no? Y ese mismo debate que usted ha abierto y que 
a mi me ha planteado dudas a la hora de abrirlo, me 
gustaría preguntarle si es..., el mismo argumento que 
usted hace para las corridas de toros, que me parece 
lógico, si es aplicable a..., o deberíamos aplicarlo, para 
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ser universales y por tanto éticos en este Parlamento, 
a otras tradiciones como la pesca, como la caza, como 
el circo con animales... Es decir, si tuviéramos que ser 
universales y, por tanto, también actuar éticamente en 
este parlamento, ¿usted cree que el mismo argumento 
es válido para prohibir la caza de ciervos, de osos, de 
jabalís, es válido para la pesca deportiva, es válido para 
el circo con animales? 

Yo creo que sí, es decir, el debate que a nuestro gru-
po nos suscita esto es que sí y que, por tanto, estamos 
hablando ya no de un modelo respecto a las corridas 
de toros, o a las catorce corridas de toros que hay en 
Cataluña en un año, sino que estamos hablando de un 
debate de cómo actúa un parlamento.

Usted hablaba de la presunción de libertad, y yo es-
toy absolutamente de acuerdo con ese concepto, y, por 
tanto, a algunos nos da miedo, desde el punto de vista 
político, dar el paso a la prohibición porque esa pro-
hibición, en tanto que lógica y universal, se tiene que 
extender a otras disciplinas, a otras tradiciones, ¿no? 
Y, por tanto, podemos pasar al campo de las personas 
también con..., como hemos dicho, la Unión Europea 
quiere prohibir los fuegos artificiales por una cuestión 
de salud pública. Queremos también hacerlo con otras 
tradiciones catalanas, por ejemplo, o queremos regular-
las, queremos prohibirlas, en función de si una persona 
se puede hacer daño en un castell o no, ¿queremos 
regularlas poniendo un casco como se ha hecho? Es 
decir, ese es el debate: ¿lo regulamos, lo prohibimos? 
Yo creo que ese es el verdadero debate que se produ-
ce. Por eso me pareció muy interesante y me gustaría 
que contestara si usted ve equiparable esa situación 
en otras tradiciones, porque es importante para tomar 
una decisión aquí. Si vamos a acabar en los toros o 
vamos a abrir el campo a otras prohibiciones de otras 
tradiciones, o deberíamos hacerlo por ser universales 
y éticos, ¿no?

Y por otro lado también el señor Bilbeny hacía referen-
cia al negacionismo, lo ha citado. Me gustaría que lo 
aclarara porque a mi no me ha gustado mucho. O sea, 
me ha venido a la cabeza, no sé si iba por ahí..., ¿a qué 
se refería con el negacionismo, la insinuación del nega-
cionismo? Porque, si es por donde iba, el negacionismo 
del siglo xx, histórico, que conocemos desde luego de 
lo que habla es de una masacre y de una situación en 
que murieron millones de personas por una cuestión 
racial. Por tanto, no me gustaría, como ayer pasó aquí, 
que se comparen cosas que no son iguales, por lo me-
nos para mí.

En fin, yo creo que desde nuestro grupo creemos..., 
ayer ya hablamos de la ablación del clítoris y del mal-
trato a las mujeres, no me gustaría que hoy se abriera 
el debate del negacionismo de la masacre en la Alema-
nia nazi, con lo que tenemos hoy hablando de los to-
ros. Lo digo, precisamente, porque creo que han hecho 
ustedes un debate muy sereno, muy argumentado, y 
esa insinuación del negacionismo me gustaría que la 
aclarase porque estoy convencido de que no, no debe-
ría ir por ahí.

Muchísimas gracias.

La presidenta

Bé, moltes gràcies. Doncs, ara els compareixents tenen 
l’oportunitat de dir la seva respecte a totes les qüestions 
que s’han plantejat.

En primer lloc, li donarem la paraula al senyor Bilbeny.

El Sr. Norbert Bilbeny Garcia

Moltes gràcies, senyora presidenta. Gràcies, senyores 
i senyors diputats. Intento respondre per ordre de les 
preguntes i comentaris que se’ns han fet.

Senyor diputat, senyor Rull, no tenim una llibertat ab-
soluta, la llibertat absoluta és un mite, la nostra llibertat 
està limitada: la llibertat de pensament, no ho podem 
pensar tot; la llibertat d’acció, no podem fer-ho tot. Te-
nim una llibertat, sí, d’expressió, una llibertat de mo-
viments que els drets protegeixen, però no gaires més. 
Llibertat i limitació són equivalents, perquè no hi ha una 
llibertat absoluta. La major part de filòsofes i filòsofs 
així ho entenen –així ho entenen. Clar, la no-existència 
d’una llibertat absoluta. Si em permet la cita, i no trac-
to de fer de la cita un argument, ni un argument fort, 
d’Albert Camus: «La llibertat absoluta és la llibertat de 
matar.» La llibertat és un concepte relacional –relacio-
nal– i amb relació a la responsabilitat. Què fóra de la 
responsabilitat sense llibertat? No tindria sentit. Però de 
la llibertat sense responsabilitat, doncs, correríem un alt 
risc. Per tant, la limitació de la llibertat, com ho prova el 
mateix dret civil, dret constitucional, totes les fórmules 
i intencionalitats del dret, hi és: llibertat i limitació són 
consubstancials. És el que, doncs, ara improvisadament 
se m’acut, sincerament, de respondre-li.

Respecte a la senyora López, no ho criminalitzo per-
què no vull que em criminalitzin i perquè no s’ha de 
criminalitzar, inclús a mi mateix, no? Jo mateix haig 
d’evolucionar, no sé si tindré temps de fer-ho en la meva 
vida, però en el temps que suposo que em resta haig de 
continuar evolucionant. En aquesta evolució és possible 
–és molt possible– que a mi em correspongui èticament 
evolucionar, doncs, cap a deixar de ser carnívor o cap 
a deixar de ser masclista, cap a deixar de ser exces-
sivament tutelador dels menors, etcètera. Hi ha molts 
aspectes en els quals haig d’evolucionar, i que entenc 
que, d’aquí a un temps, d’aquí a uns anys, algú pensant 
en mi –moltes gràcies–, doncs, em pugui dir: «Mira que 
endarrerit que eres.» O que els puguin dir, als que m’hau-
rien sobreviscut: «Com n’era, d’endarrerit, en Bilbeny, 
que poc evolutiu que era, com és que no l’acusàveu o 
el criminalitzàveu? », no? Qui ho sap, d’aquí a unes 
dècades o un temps més llarg, doncs, ser carnívor i al-
tres conductes seran abolides i èticament inacceptables. 
Potser, poso aquest exemple, com ara, o, millor dit, en 
un altre moment, amb més temps, possibilitats d’es-
tudi, probablement em sortirien altres i millors exem-
ples, segurament. De manera que no puc criminalitzar 
els taurins. Per què? Perquè tots estem evolucionant, i 
ja evolucionaran també elles i ells, com jo també haig 
d’evolucionar. Tots estem en aquesta cursa de l’evolu-
ció, de la il·lustració, de la cultura, de la civilització... 
Això no ha acabat, ni de lluny! –ni de lluny! La prova? 
La irracionalitat del món actual, que inclou les curses 
de braus.
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Respecte, també, de les seves amables preguntes, dir-li 
que és veritat que hi ha diferents moralitats, diferents 
formes de concebre l’ètica, però, tot i així, hi ha va-
lors que són més generals, més estesos i admesos que 
d’altres, no d’una forma universal completa, com la 
condemna de l’incest, la condemna de l’assassinat, del 
mal tracte infantil... No n’hi ha gaires, però n’hi ha uns 
quants, de comportaments humans, que són general-
ment desautoritzats i rebutjats. Per tant, es pot apel·lar 
a una ètica de caràcter general, que coincideix amb el 
que nosaltres entenem..., dic aquest nosaltres..., tothom, 
no?, que es pot permetre l’esforç i la sort de pensar en 
una certa conseqüència, entenc jo –entenc jo– que si ho 
fa així arriba a la conclusió que hem de ser responsa-
bles. L’ètica com a responsabilitat és entesa a tot arreu; 
l’ètica com a responsabilitat, sigui després practicada 
o no, és entesa a tot arreu. Per tant, li admeto, de vostè, 
aquesta al·lusió a les diferències morals i ètiques, però 
amb un fort, entenc, correctiu amb relació, hi insisteixo, 
a la responsabilitat.

Miri, el sentit de la mort no és universal, però el sentit 
del dolor sí i la compassió també. Aquest pot ser un al-
tre argument de generalització del rerefons de l’ètica, 
eh?, malgrat les diferències culturals, no? És també el 
mateix que li he dit al senyor Rull, doncs, que ara ma-
teix no li puc subministrar més informació ni arguments 
respecte de les seves amables qüestions, no? 

Ara, pel que fa a la senyora Gomà, bé..., miri, d’acord, 
és que jo mateix també ho havia dit abans, però no per-
què ho hagi pas dit, oi?, jo mateix. Compartim amb 
la resta d’ésser vius, i més en particular amb animals, 
un parentiu: l’autonomia de la natura. L’autonomia: 
l’autogeneració, l’autoformació, l’autoregulació de la 
vida; naixem, creixem, ens reproduïm, morim, patim... 
Tot això ho compartim amb la resta d’espècies vives. 
Caram, Déu n’hi do, no? Per tant, ni que sigui per co-
mençar, i ja és prou, al meu entendre –ja és prou–, per 
aquest motiu de parentiu hem de manifestar un respec-
te –un respecte– assistencial a la resta d’éssers vius. 
Compartim la mateixa sort.

Miri, jo tinc fòbia a les aus –tinc fòbia a les aus–, però 
quan veig un colom amb l’ala trencada no m’agrada 
gens; m’imagino en el seu lloc, i em deixa incòmode –i 
em deixa incòmode. D’alguna manera la seva sort po-
dria ser la meva sort. I tinc fòbia a les aus! Si ara deixen 
per aquí volar un periquito, em poso a sota de la taula, 
eh? –em poso a sota de la taula. Doncs, bé, entenc que 
per identificació devem un respecte a la resta d’éssers 
vius, i, sobre aquesta identificació, la compassió –la 
compassió. Jo crec que és més important la identifica-
ció que la compassió, la compassió és com un element 
afegit. La compassió, especialment, al meu entendre, 
es desvetlla quan trobem l’autonomia danyada. Quan 
hi ha una autonomia de la natura danyada: el colom 
amb l’ala trencada, la criatura minusvàlida, la persona 
que pateix gana... Quan veiem que l’autonomia està 
frustrada, està danyada, això ens produeix dolor, això 
ens fa sentir compassió. És a dir, reforça el criteri de la 
identificació; ultra estar-hi identificats, amb els altres 
éssers vius, a més a més, en sentim compassió quan es 
dóna aquesta autonomia danyada. I el toro a la plaça 
té la seva autonomia danyada, i per això ens provoca 

aquesta compassió. Torno a citar a Camus, que deia: 
«L’única manera d’equivocar-se és fer mal.»

Respecte del senyor Luna... Bé ara no hi és. (La pre-
sidenta diu: «Ha hagut de marxar.») Ha hagut de mar-
xar. L’haig de respondre? (Pausa.) Sí? I amb molt de 
gust, eh?, amb molt de gust. M’ha parlat de la moral 
absoluta, de la responsabilitat. No he parlat que fos una 
moral absoluta, sinó que he parlat d’un imperatiu, eh? 
Les tres formes que jo m’he permès d’enunciar del res-
pecte als altres éssers animals i al brau, en concret, es 
resumeixen, al meu entendre, en un imperatiu: «Sigues 
responsable! Sigues responsable amb la vida!», no? Bé, 
és un imperatiu, un imperatiu ètic, i jo entenc que és 
universalitzable. Entenc que podem trobar arguments 
per declarar-lo un imperatiu universalitzable; el que no 
em sembla universalitzable és cap dels arguments dels 
taurins, cap, ni un, em sembla universalitzable, i menys 
el de la bellesa –i menys el de la bellesa.

Jo quan era petit, tenia dotze o tretze anys, el primer 
acte públic segurament que vaig fer va ser sortir, potser 
al carrer, però a casa de familiars, de coneguts, dema-
nant diners per decorar la meva habitació amb cartells 
de places de toros, amb unes banderilles i poc em va 
faltar per comprar un cap dissecat de toro. No sé per 
què, als dotze o tretze anys vaig tenir aquest atractiu 
estètic cap a les corrides de toros, oi? Bé, ara me’n des-
dic, d’això. El que he passat està passat però ara penso 
d’una manera totalment contrària, perquè no hi ha, al 
meu entendre, bellesa en aquest espectacle. Deia Kant, 
filòsof, com tots vostès saben qui era, doncs, que la 
bellesa és el símbol de la bondat. Jo quan veig l’espec-
tacle, presumptament bell, reconec que és espectacu-
lar, valgui la redundància; que té, doncs, un caràcter 
d’impressionabilitat, que té uns certs elements d’aco-
loriment, etcètera, que no ho nego –que no ho nego–, 
però dir-ne, d’això, bellesa, no. La bellesa permet ser 
universalitzable, i la bellesa de la tortura del brau, per 
més que s’acompanyi d’una espectacularitat a la manera 
que li coneixem, crec que no és universalitzable.

Fins on arribaria també, em pregunta el senyor Luna, 
l’ètica en tots els éssers? Fins allí on arriba la capacitat 
de tutela dels humans cap als altres éssers, tant vius com 
no vius; fins allí on arriba la nostra capacitat per tutelar-
los, per tenir-ne una responsabilitat, per considerar-los 
de la nostra considerabilitat, valgui una altra vegada la 
redundància, arriba o hauria d’arribar la nostra respon-
sabilitat. Consideració ve d’examinar atentament i mol-
tes coses..., tots els éssers cauen en la considerabilitat 
humana. De la considerabilitat, n’ emergeix el respecte.

El senyor Pané... Es pot torturar un animal? Malaurada-
ment se’l tortura i, si no ho evitem, se’l continuarà tor-
turant en molts àmbits i no solament el brau, no? Crec 
que és una conducta, pel que ha dit, rebutjable pel que 
representa de mal innecessari, a més de les condicions 
en què es dóna aquest mal: la lentitud –la lentitud–, la 
consciència amb què es fa, la intencionalitat amb què es 
fa, presumptament per un espectacle, per una diversió, 
per un art, etcètera, no?

Vulnerem el dret d’una minoria quan, doncs, propo-
sem l’abolició de les curses de braus? No, jo crec que 
no es vulnera aquest dret, aquesta minoria continuarà 
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tenint dret a demanar el retorn, si ho considera oportú, 
de les curses de braus. Èticament no hi ha res a dir –no 
hi ha res a dir. Jo ho trobaria irracional, i ho continua-
ré desaprovant, i crec que continuaran desposseint els 
arguments que els hauríem d’exigir. Ara, dret a conti-
nuar-ho sol·licitant? És clar. I que els hem de respectar 
moralment en la seva posició o sol·licitud? Doncs, tam-
bé, només faltaria –només faltaria.

Respecte del senyor Rivera –i acabo–, el negacionis-
me. Jo crec que és una conducta, em fa l’efecte que és 
manifest, com deia, de quan no es vol entendre o no se 
suporta una cosa, doncs, de negar-la: «Això, no ho he 
fet; això no ha passat.» El senyor Castro, doncs, diu 
que no hi ha tortura a Cuba i la senyora que va ser apa-
llissada pel seu company nega –és una senyora famosa, 
no recordo ara el seu nom; potser si el sabés tampoc 
no sé si l’hauria de dir per respecte a aquesta senyora, 
popularment televisiva, o televisiva popularment– que 
el mal tracte sigui un mal tracte. 

Miri, de negacionisme..., i no vull entrar en l’Holocaust, 
no vull comparar-ho, eh?, ni de lluny –ni de lluny–, 
això queda descartat, el tema de l’Holocaust, descar-
tat, sinó que, diguem-ne, el negacionisme d’un ordre 
menor. Però Déu n’hi do! –Déu n’hi do!– dir que on 
hi ha tortura, doncs, no hi ha tortura o dir que on hi ha 
maltractament de parella o sexual, no n’hi ha. Em refe-
reixo a aquest negacionisme, eh?

Perdó, no sé si em queda algun diputat o diputada per 
respondre?

Gràcies.

La presidenta

Em sembla que no. Estem prou satisfets amb les res-
postes.

Seguidament seria el torn, perquè el senyor Javier de 
Lucas ens digui la seva respecte al que ha sorgit fins ara.

El Sr. Javier de Lucas Martín

Sí; moltes gràcies, senyora presidenta. Agraeixo molt 
totes les intervencions i els arguments de les senyores 
diputades i dels senyors diputats. I, com que he tro-
bat coincidències argumentatives i..., potser tractaré de 
donar resposta, no totalment d’una manera individua-
litzada, però, en tot cas, tractaré també de donar, si no 
satisfacció, resposta a les qüestions que s’han posat da-
munt la taula i que s’han adreçat a la meva intervenció. 
Jo em trobe molt més còmode en castellà i, per tant, 
seguiré en castellà.

Hay una primera cuestión que me parece que ha plan-
teado la señora Gomà, la representante de Esquerra 
Republicana de Catalunya, que yo quería tomar en 
primer lugar porque de la respuesta que yo doy de-
pende, a su vez, la respuesta que daré al representante 
de Convergencia i Unió y también, en buena medida, 
al señor Rivera, representante, dentro del Grupo Mix-
to, de Ciutadans. Y de ella también trae a cuenta la 
respuesta a la intervención de la señora López, de la 
representante del PSC, del Partit dels Socialistes de 
Catalunya.

Y la señora Gomà, si yo la he entendido bien, y les 
pido excusas si en algún momento no interpreto bien 
sus planteamientos, me planteaba qué bien jurídico pro-
tegemos aquí, con esta iniciativa, en mi opinión, ¿no? 
Y yo creo que justamente esta es una pregunta que me 
permite enlazar con los otros argumentos para dar mi 
respuesta, porque creo que la clave está en si hay equi-
librio entre los, permítanme decirlo así, bienes en con-
flicto que esta iniciativa puede plantear, porque, como 
me han recordado algunos de los señores diputados que 
han intervenido, evidentemente hay intereses, hay pre-
ferencias, hay aspiraciones de personas, que sean o no 
minoritarias, desean que se dé posibilidad a una aspi-
ración, la de asistir a corridas de toros.

Pero yo creo que es que justamente lo que el derecho 
hace, si yo interpreto bien lo que es el derecho, claro, 
es una posición..., lo que el derecho hace es tratar de 
ponderar y establecer justificaciones de respuestas ante 
pretensiones que son no solo múltiples, distintas, como 
evocaba la señora López, sino contrapuestas. Y un crite-
rio para establecer soluciones, salvo que el criterio sea 
el del relativismo absoluto, perdone la contradicción 
en los términos, del asno de Buridán, que no decide, 
porque como éste va a decir una cosa y éste otra, la sub-
jetividad absoluta que evocaba la señora López, salvo 
que entonces pensemos que como todo da igual porque 
siempre habrá alguien que piense de una manera y no es 
posible tomar la decisión... Entonces no sé qué hacemos 
aquí, claro. Si ese es el planteamiento, vayámonos, y 
que cada uno circule por su cuenta con tal que no haya 
daño, ¿no?

No, el derecho establece jerarquías entre preferencias en 
función de la calidad de las demandas que se formulan. 
Y yo creo que aquí tenemos un ejemplo de demandas 
que, siendo todas ellas legítimas en principio, no tienen 
la misma jerarquía. Porque no es lo mismo una prefe-
rencia secundaria que un interés justificado, que una 
necesidad básica, y cuando lo que entra en conflicto es 
una necesidad básica contra una preferencia secundaria 
el derecho establece la prioridad de la necesidad básica. 
Para mi no causar un daño es una necesidad básica y, en 
cambio, el placer estético de asistir a un espectáculo que 
a uno le gusta no es una necesidad básica.

No niego que la belleza sea un bien –ya lo ha explica-
do perfectamente mi compañero, el profesor Bilbeny–, 
pero me parece que no es parangonable el interés, que 
yo llamaría más bien «preferencia secundaria de algu-
nas personas», perfectamente legítimo, como tal inte-
rés, con una necesidad básica que es no causar daño, 
máxime cuando desde el punto de vista científico me 
parece difícilmente refutable que, en efecto, nos encon-
tramos ante una necesidad básica porque los daños de 
los que nos hablan atacan a bienes básicos. Incluso me 
permito decir que además hay un segundo bien jurídico 
a proteger. Y a mi me parece que ese bien jurídico es 
la educación, en que ni el maltrato ni la violencia..., y 
de eso he de decir que yo estoy convencido de que esas 
conductas que se producen en la plaza de toros, aunque 
sean artísticas y aunque expresen belleza y haya sensi-
bilidad que las acepta y disfruta como un espectáculo 
bello, entran en la calificación de crueldad y de violen-
cia, de maltrato, por las razones del daño que aquí se 
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nos han explicado y que me parecen difíciles de refutar. 
Por lo tanto, yo creo que esta proposición legislativa 
defiende un bien jurídico superior y, como tal, es un 
bien jurídico argumental.

Claro que, como me decía la señora López, un derecho 
en una sociedad democrática es un derecho que debe 
tener en cuenta un principio básico de esa sociedad, que 
es el pluralismo. Estoy, como es lógico, naturalmente 
de acuerdo con ella. Vivimos en una sociedad plural y 
la pluralidad es en sí una realidad y el pluralismo, un 
valor. 

Ahora bien, eso no quiere decir que no podamos es-
tablecer preferencias entre subjetividades, como ella 
me decía. El argumento es: «Bueno, a fin de cuentas 
la justificación que usted da es una justificación, entre 
otras, que incluye posiciones contrarias, que presen-
ta justificaciones.» Yo no niego que no se puedan dar 
justificaciones de cualquier concepción de mundo o de 
cualquier pretensión. Hay quien..., y lo digo con todo el 
respeto y solo a título de ejemplo, si me lo permite, en el 
terreno del conocimiento, no para comparar conductas, 
hay quien sostiene que da igual maltratar que no. Yo no 
lo creo así, y aunque algunos me digan que maltratar 
a un niño es por su bien, porque así va a aprender, yo 
diré que ese maltrato en aras de que el niño aprenda no 
está justificado, porque el niño no es una propiedad de 
sus padres sino que tiene derechos.

Por lo tanto, yo no creo que del pluralismo, y menos 
aún del ámbito de la subjetividad propio del espacio que 
trata el derecho, derive una equiparación de las preten-
siones subjetivas, no. El derecho construye el derecho, 
el derecho en una sociedad democrática construye no 
verdades, posiblemente, pero sí consensos justificados. 
Y la justificación nace en buena medida..., aunque este 
es un argumento suficientemente complicado para que 
no trate de banalizarlo, la justificación nace en gran 
medida del debate público y abierto entre las posicio-
nes que llevan a estimar que hay un acuerdo preferente 
o más justificado. Yo creo que sí, que en este debate 
de posiciones, en el que algunos expresan argumentos 
a favor de la no prohibición de las corridas de toros y 
otros expresamos argumentos en contra, sí es posible 
establecer preferencias. Y la vía del derecho es esta, esta-
blecer preferencias en rango o a razón de la jerarquía de 
valores o, si prefieren decirlo así, la jerarquía de bienes 
que se tratan de proteger o de daños que se tratan de 
evitar. Porque comparto un argumento que aquí se ha 
dicho repetidas veces, en esta comisión, y es que el mal, 
la vía del mal, que es donde cabe la mayor facilidad de 
acuerdo respecto a lo que es rechazable, se muestra en 
la noción de daño.

Es posible que no estemos todos de acuerdo en qué es 
lo más valioso, que es cuál es el valor más importante, 
pero seguramente todos estamos de acuerdo en lo que es 
rechazable. Y, termino con esta argumentación, lo que 
es rechazable es infringir daño, que Spinoza, que es un 
filósofo que conoce mucho mejor que yo el profesor 
Bilbeny, insistía en que la vía de conocimiento casi si-
empre es la negación, toda determinación es negación 
y que a través de aquello que experimentamos como 
no aceptable podemos progresar. A mí me parece que 

podemos llegar a razones que nos presentan como no 
aceptable esta posición.

Termino con un comentario, que sé que no va a ser una 
respuesta, a las observaciones del señor Rivera. Le agra-
dezco muchísimo, como es lógico, sus amables palabras 
al principio. Vamos a ver, yo creo que el argumento 
universalista que yo utilizo es un argumento que no 
es, si me permite la incorrección –es una incorrección 
aceptable, creo–, «totoresista», en el sentido de que nos 
coloca ante una lógica de o tot o res. Es decir que si us-
ted es universalista, universalista sin ningún matiz, sin 
ninguna atención a las circunstancias y a los supuestos; 
y, si no, pues, usted tiene que rechazarlo todo porque no 
hay posibilidad de universalidad. No, yo creo que en esa 
defensa de la libertad y las restricciones de la libertad 
no se puede comparar lo que son casos diferentes.

Le pongo un ejemplo. Yo no creo que se pueda juzgar 
igual la conducta de un bosquimano que la conducta 
de un ciudadano de la Séptima Avenida en Nueva York, 
sin más. Lo que no quiere decir que sean..., que haya 
criterios de moral diferentes; quiere decir que no se 
pueden juzgar sin más. No creo que se pueda juzgar sin 
más la conducta de un náufrago que la conducta de una 
persona que tiene los medios habituales para satisfacer 
sus necesidades.

Ahora bien, no pretendo escaparme por la tangente del 
planteamiento contradictorio o de la falta de lógica o de 
coherencia que usted me planteaba respecto a la caza, 
a la pesca, el circo, espectáculos con los animales, los 
zoológicos, etcétera, ¿no? No. Yo creo que, efectiva-
mente, tiene usted razón, este es un camino, pero este 
es un camino de progreso moral y el progreso moral 
no se hace por decreto. Ninguna sociedad cambia por 
decreto para siempre y en toda circunstancia. Estamos 
dando un paso. ¿Dónde nos lleva este paso? A donde 
nos quiera llevar nuestra conciencia de progreso moral. 
Yo le puedo decir, para no rehuir su cuestión, que para 
mí y contra mí mismo, porque no soy capaz de hacer-
lo en este momento, ese paso me debiera llevar, por 
ejemplo, al vegetarianismo. Y ese progreso moral me 
debiera llevar al vegetarianismo; se lo digo como una 
convicción personal, ¿eh? Y también le digo que yo no 
consigo dar ese paso todavía y que espero poder dar ese 
paso de progreso moral, como decir..., que constituye 
nuestra vida, un proceso de aprendizaje.

Gracias.

La presidenta

Muchas gracias. Seguidamente es el turno final del se-
ñor José Enrique Zaldívar. 

El Sr. José Enrique Zaldívar Laguía

Me ha preguntado usted sobre la suerte de la lidia y el 
efecto que tienen en el toro o por qué se hacen ese tipo 
de suertes. Bueno, vamos a ver. La puya, en termino-
logía taurina, dicen que sirve para descongestionar al 
toro y para lesionar los ligamentos y los músculos del 
cuello, que son los que mueven la cabeza. Es decir, se 
trata de que el toro baje la cabeza para facilitarle la la-
bor al torero. El problema es que, según los datos que 
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yo he aportado, esos puyazos, que deberían colocarse en 
el morrillo, entre la cuarta y la sexta vértebra cervical, 
pues, no sé si inoportunamente o porque el picador no 
acierta nunca, en el 70 por ciento de los casos de los 
cien tos de toros estudiados, esos puyazos son posterio-
res, con lo cual evidentemente las lesiones que van a 
producir en el toro son muchísimo mayores que si ese 
puyazo fuera al cuello, porque el morrillo del toro es 
una masa muscular superimportante que protege vérte-
bras cervicales y sería muy difícil que lesionara los ner-
vios que las puyas o los puyazos traseros lesionan, ¿eh? 

¿Las banderillas? Pues, tienen la función de hacer perder 
más sangre al toro, pero..., bueno, hace tiempo eran una 
banderillas que una vez que se clavaban seguían movién-
dose durante toda la corrida, con lo cual producían toda-
vía más traumatismo y más lesiones en los músculos, y 
ahora –o hace tiempo– se ha modificado el reglamento y 
permite que una vez que el arpón entra en el músculo, el 
palo se caiga y la banderilla no se mueva, ¿eh? 

¿La estocada? Ya la he explicado. Me ha dicho usted 
los errores que puede haber. Las estadísticas hablan de 
que solo el 20 por ciento de las estocadas consiguen 
seccionar la vena cava caudal –el 20 por ciento. Enton-
ces, estamos hablando de un 70 por ciento de toros que 
mueren agonizando, porque he explicado perfectamente 
lo que pasa cuando la estocada ni corta la arteria aorta 
posterior ni corta la vena cava caudal. Lo he explicado. 
¿Lo vuelvo a explicar? (Pausa.) No hace falta, ¿no?

¿La puntilla? Pues ya se lo he contado: sección del bul-
bo raquídeo, desconexión de todo el aparato respiratorio 
del toro y muerte por asfixia. Hay toros..., hay imágenes 
de toros que cuando se les están cortando las orejas y 
el rabo todavía tienen expresiones en la cara de vida. 
El bulbo raquídeo no desconexiona el cerebro inmedia-
tamente. Es decir, el toro –el toro– siempre muere por 
asfixia. Siempre. Una muerte muy agradable, por cierto. 

(Adreçant-se a la Sra. López Ortega.) No sé si me ha 
preguntado usted alguna cosa más. ¿No? Señora López, 
no sé si..., ¿sí? (Pausa.) ¿Tenía algo que contestarle de 
las discrepancias entre los estudios...? No, no me ha 
preguntado nada, ¿no? (Veus de fons.)

Señor Luna, me ha preguntado usted si soy veterinario de 
toros. No, no soy veterinario de toros. Y, además, me ex-
traña que usted no lo sepa porque lleva dos días la prensa 
taurina dando la murga con que si soy veterinario taurino 
o no lo soy. (Rialles.) Soy veterinario de pequeños ani-
males des de hace veintisiete años. He trabajado con ga-
nado vacuno, con ganado porcino, con ganado caprino; 
he hecho transferencia de embriones en ganado porci-
no; he hecho inseminaciones de vacas, he hecho insemi-
naciones de cabras, he hecho inseminaciones de ovejas. 

Pero no piense usted que por no ser veterinario tauri-
no no tengo la capacidad de decir y de contar lo que 
he expuesto hoy, ¿eh? La fisiología de un mamífero es 
exactamente la misma en el gato, en el perro y en el 
toro de lidia. Las betaendorfinas funcionan igual. El 
eje hipotálamo-hipofisario-adrenales funciona igual. La 
acidosis metabólica es lo mismo en un toro que en un 
perro o en un gato. Son estados patológicos de sufri-
miento y agonía. Y eso no me lo puede negar nadie. Y 

aquí no hay discrepancias de estudios de betaendorfinas 
que neutralizan el dolor o lo dejan de neutralizar.

Mire usted, llevo tres años estudiando la lidia del toro. 
He leído no se puede imaginar usted la cantidad de artí-
culos científicos y de libros científicos y tengo clarísimo 
que las betaendorfinas no neutralizan nada. Las betaen-
dorfinas lo máximo que pueden hacer es aminorar un 
poquito el dolor. Pero son moduladores nerviosos que 
nos están diciendo que se está produciendo dolor. No 
hay posibilidad de anulación del dolor a través de las 
betaendorfinas. 

Me ha dicho usted que ha estado en mataderos. Yo también 
he estado en mataderos, claro; cuando estudié la carrera 
tuve que ir a mataderos. Entonces, yo estuve en un ma-
tadero en el año 81, que es cuando estaba en quinto de 
carrera. Desde luego lo que allí vi me horrorizó. Despu-
és, estuve en verano en Castellón, julio y agosto, en un 
matadero de porcino. Lo que allí vi me horrorizó. Pero 
da la casualidad de que las normativas europeas llevan 
ya muchos años trabajando sobre el bienestar animal. Y, 
por ejemplo, ya le he dicho que la puntilla es un método 
de sacrificio en animales que está prohibido en los ma-
taderos de la Unión Europea porque se considera cruel. 
¡Y en la lidia se sigue utilizando!

Los bóvidos, en este momento, en cualquier matadero 
de Europa, se matan con una cosa que se llaman «pistola 
de bala cautiva» y tiene usted vídeos en internet que los 
puede ver. La pistola de bala cautiva le pega un tiro en 
la cabeza, en el cráneo, al bóvido y el bóvido cae al ins-
tante al suelo. A continuación, como está inconsciente, 
se le sube con una cuerda o una cadena y se le cortan 
las venas del cuello y el animal no se entera absoluta-
mente de nada. De lo que se está tratando actualmente es 
de aminorar ese sufrimiento que, evidentemente, tienen 
los animales en los mataderos, pero me resulta curioso 
que la mesa del toro, el otro día, con la maravillosa nor-
mativa que se está haciendo en la Unión Europea sobre 
el transporte de animales, esté protestando porque este 
transporte del toro no se puede hacer así. Bueno, pues, 
qué quiere que le diga. No lo entiendo. 

No sé si me ha preguntado usted alguna cosa más. Ma-
taderos... El sufrimiento del animal ya se lo he explica-
do, las respuestas están ahí. Yo..., volviendo al tema de 
que soy un veterinario de pequeños animales, si usted 
me pone una analítica con treinta y dos parámetros san-
guíneos, de un perro o de un toro o de un zorro y me da 
los valores normales y los valores fisiológicos, evidente-
mente estoy capacitado para decirle si este animal tienen 
una insuficiencia renal, una insuficiencia hepática, una 
infección o una pancreatitis. O sea, estoy perfectamente 
capacitado, ¿eh?

Y no sé si me he dejado alguna cosa. (Pausa.) Ah, per-
dón, lo de la agonía. La agonía, sí. El toro tiene una 
importante agonía durante la lidia, lo que pasa es que es 
una agonía lenta, ¿eh? Acidosis metabólica, la sangre 
cargada de ácido, con todo lo que eso conlleva: insu-
ficiencia cardiorrespiratoria, pérdidas de sangre –entre 
el 8 y el 18 por ciento del volumen sanguíneo–, dolor, 
mucho dolor, mucho estrés. Y, por fin, las suertes finales, 
la estocada... Usted ha visto..., bueno, no sé si ha sido 
capaz de ver las imágenes de los toros echando sangre 
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por la boca y la nariz. (Veus de fons.) ¿No lo ha visto? 
Pues eso indica lo que es una estocada que no ha entrado 
en su sitio, en el 70 por ciento de las ocasiones. U otras 
veces que ha atravesado el diafragma; otras veces ha 
atravesado el diafragma y se ha clavado en el hígado y 
en la panza. ¿Agonía? Por supuesto que hay agonía. Y 
no sé qué les puedo contar más. Creo que es normal...

La presidenta

No, está bien. Muchísimas gracias. (El Sr. Luna i Vivas 
demana per parlar.)

Senyor Luna, per què em demana la paraula?

El Sr. Luna i Vivas 

Per un aclariment, simplement, si és tan amable.

La presidenta

Trenta segons.

El Sr. Luna i Vivas 

Mire, con todo el respeto del mundo, le puedo dar..., 
puede estar bien seguro de que no he leído en la prensa 
absolutamente nada. Lo he hecho exclusivamente pen-
sando que usted era un especialista. 

El Sr. José Enrique Zaldívar Laguía

Ha sido un error... (Veus de fons.) Perdone, sí.

El Sr. Luna i Vivas 

Respeto totalmente, como si usted lo fuera. 

El Sr. José Enrique Zaldívar Laguía

Muchas gracias.

El Sr. Luna i Vivas 

Tenga todo mi respeto, pero de verdad que no he leído 
nada en la prensa en absoluto. O sea, puedo... 

El Sr. José Enrique Zaldívar Laguía

Ha sido un error...

El Sr. Luna i Vivas 

Quería dejar claro, que no ha habido maldad en la in-
tención.

El Sr. José Enrique Zaldívar Laguía

Bueno, pues yo le explico que el error ha surgido por-
que Prou había nombrado a dos veterinarios: una es la 
presidenta de la Asociación de Veterinarios Abolicionis-
tas de la Tauromaquia, que sí ha trabajado con bóvidos, 
durante nueve años, y he venido yo. Y entonces me han 
dejado la coletilla de especialista en bóvidos que ella te-
nía con justificación porque sí lo es. No hay otra razón.

El Sr. Luna i Vivas 

Pues yo le digo..., es como también hubo ayer una tras-
cripción mal...

El Sr. José Enrique Zaldívar Laguía

Sí, del torero...

El Sr. Luna i Vivas 

...de un señor que compareció que era extorero. No 
sucede nada. 

El Sr. José Enrique Zaldívar Laguía

Efectivamente, del torero.

El Sr. Luna i Vivas 

Es decir, que yo le agradezco mucho la aportación que 
ha hecho usted, es una aportación más a otros informes 
científicos que existen. Y agradecerle, cómo no, pues..., 
tal. Y lamento mucho que haya podido usted interpretar 
alguna mala intención mía, pero de verdad que no lo 
era, en absoluto.

El Sr. José Enrique Zaldívar Laguía

Me alegro de que no la haya habido.

La presidenta

Muchas gracias, señor Luna. Queda aclarado. En todo 
caso, pienso que si uno se para a pensar un poco, se da 
cuenta de que estamos magnificando a veces errores sin 
ninguna importancia. 

Finalizamos estas comparecencias. Les damos las gra-
cias. Nos ayudan a profundizar en este proceso de apren-
dizaje, que sencillamente es lo que estamos haciendo 
estos días. 

Suspenderemos la sesión hasta las seis, para reempren-
derla con la comparecencia de los promotores de la ini-
ciativa legislativa popular.

La sessió se suspèn a tres quarts de sis de la tarda i 
quatre minuts i es reprèn a les sis i sis minuts.

La presidenta

Bé, reprenem la sessió per substanciar l’última com-
pareixença d’aquesta tarda, no l’última del conjunt de 
compareixences que hem de fer entorn d’aquesta inicia-
tiva legislativa. (Remor de veus.) Si us plau –si us plau.

Compareixença
de representants de la Plataforma Prou amb 
relació a la Proposició de llei de modificació 
de l’article 6 del text refós de la Llei de pro-
tecció dels animals, aprovat pel Decret legis-
latiu 2/2008 (tram. 353-00762/08)

A qui correspon fer aquesta última compareixença? 
Doncs, a algú que..., amb nosaltres, ens ha acompanyat 
aquests dos dies el cent per cent del temps, que és el 
senyor Leonardo Anselmi Raffaeli que, junt amb altres 
companys i companyes, són els promotors, precisament, 
d’aquesta iniciativa legislativa popular que estem tra-
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mitant en aquest Parlament, que crec que, segurament, 
encara caldrà que recordem moltes vegades; que si ho 
estem debatent és perquè és precisament fruit d’una ini-
ciativa legislativa popular que ha entrat, i no només, no?, 
de la voluntat dels parlamentaris i parlamentàries que 
som en el Parlament de Catalunya. 

Hi insisteixo, el dia 17 continuarem les compareixen-
ces, però avui pertoca ja que ells, des de la seva pers-
pectiva i havent també conegut quines són les altres 
diferents perspectives que ja hem pogut conèixer, ens 
puguin fer el seu estat de la qüestió, sens perjudici, hi in-
sisteixo, que necessàriament les aportacions del dia 17 
també les haurem d’incorporar d’alguna forma i ara és 
impossible perquè encara no hem acabat el conjunt de 
compareixences pertinents.

El senyor Anselmi coneix perfectament la mecànica 
d’aquestes compareixences perquè, com deia, ha assistit 
amb nosaltres a totes elles. De manera que té la paraula 
de forma immediata. 

Gràcies, senyor Anselmi. 

El Sr. Leonardo Anselmi Raffaeli (portaveu de la Pla-
taforma Prou)

Muchas gracias, señora presidenta. Señoras diputadas, 
señores diputados, público en general, mi comparecen-
cia es un poco justificativa. Queríamos utilizar un turno 
de comparecencia también de la Plataforma Prou para 
explicar, pues, por qué hemos presentado esta iniciativa 
legislativa popular, quiénes somos, cómo nos ha ido du-
rante toda esta campaña y también quería referirme un 
poco, pues, a todas las comparecencias que ha habido 
estos días. Yo, de hecho, pensaba que iba a ser el último 
compareciente y quería, pues, incluso englobarlas todas, 
pero no será así. Me quedarán cinco, que ya tendremos 
que volver a reflexionar sobre ellas. Entonces quiero res-
ponder a muchas cosas que, si bien se han respondido de 
alguna manera, también creo que han faltado, pues, otros 
tipos de enfoques y otros tipos de respuestas.

Lo primero que se ha puesto bastante en duda es si los 
animales tienen, o no, derechos. Reconocidos, está claro 
que no, pero antes de 1850 los seres humanos tambi-
én tenían derechos y tampoco les estaban reconocidos.  
O sea, eso no quiere decir que no sean objeto o sujeto 
de los mismos, ¿no? 

Por otra parte cuando hablamos de derechos de los ani-
males normalmente nos hacemos la pregunta equivoca-
da, la pregunta incorrecta. Yo, aquí..., me gusta trabajar 
bastante con comparaciones, cuando hablo. Entonces, 
es como si mañana alguien nos pide que vayamos a com-
prarle zapatillas, ¿no? ¿Cuál es la pregunta correcta? La 
pregunta correcta es: ¿qué número de zapatillas llevas?, 
¿qué color vas a querer? Estas son preguntas correctas, 
pero no si eres rubio, si tienes las orejas más grandes, 
si tienes los ojos azules. No son preguntas correctas. 
 Cuando hablamos de derechos de los animales no te-
nemos que pensar si razonan o hablan; tenemos que 
pensar si sufren o distinguen el dolor del placer y si 
interpretan el dolor como sufrimiento. Ahí está el punto 
más importante cuando hablamos de este tema, y este 
punto no había sido tenido en cuenta.

Luego, me apena que no esté Albert Rivera porque él 
dijo una cosa, que los animales no tienen derechos sub-
jetivos. En Cataluña, sí. La eutanasia de perros y ga-
tos está prohibida, independientemente que ese perro 
y gato no pertenezca a nadie. Quiere decir que tiene 
derecho a la vida, a su propia vida. Por lo cual, ya hay 
dos animales, no humanos –animales diferentes a los 
humanos– que tienen un derecho a su propia vida en 
esta comunidad autónoma.

Por otra parte en los espectáculos, también hay un con-
junto de animales que tienen derecho a no morir o que 
su muerte no forme parte de un espectáculo. Y aquí, un 
poco, entramos a lo que es la ILP. Cuando nosotros co-
menzamos esta ILP, nos plateamos que por qué el toro 
no era un animal. Hubo 180.000 personas que han fir-
mado esta ILP, y son 180.000 que piensan que el toro 
es un animal, tan fácil como eso. Y son 180.000 per-
sonas que quieren y creen que sus parlamentarios, sus 
diputados, piensan exactamente lo mismo; piensan que 
el toro es un animal y que tiene que tener los mismos 
derechos que el resto de los animales en nuestra comu-
nidad autónoma. 

Se habló también de coherencia. Es complicado hablar 
de coherencia cuando sale la sociedad. La coherencia, 
sí o no, más o menos coherente algo, es una cuestión de 
grado, no de tipo. No existe la coherencia absoluta en 
términos individuales ni la incoherencia absoluta, tampo-
co. Pero en términos sociales, las sociedades no puedes 
ser tildadas de coherentes o incoherentes, simplemente 
porque las sociedades no razonan, las sociedades evo-
lucionan o no evolucionan, pero no pueden ser tildadas 
de coherentes o incoherentes. No podemos decir que la 
sociedad catalana es incoherente, porque esté pidiendo 
la supresión de las corridas de toros y no esté pidiendo 
la supresión de otros espectáculos, como se han mencio-
nado, que son los correbous, que ya voy a entrar direc-
tamente al tema porque creo que era la gran pregunta de 
todos estos días.

Aquí lo que queremos plantear –y un poco también 
Albert lo preguntaba antes al profesor Bilbeny– es el 
hecho del todo o nada, ¿no? Aquello de decir, verda-
deramente bajo esta línea lógica, tendríamos que haber 
avanzado bastante más, no plantearnos solamente las 
corridas de toros, sino plantearnos otros temas. Lo que 
pasa es que, en ese sentido, es muy complicado trabajar 
legislativamente en ese sentido también. Y eso..., tene-
mos que ser pragmáticos. O sea, yo creo que la respuesta 
es una respuesta pragmática, en definitiva. Decimos: 
«¿Por qué, entonces, hemos prohibido las peleas de per-
ros mientras sigue existiendo la caza?» O sea, yo creo 
que habéis estado de acuerdo todos cuando se prohibió 
la pelea de perros o cuando se prohibió la pelea de ga-
llos, pero la caza seguía existiendo, ¿no?, o la pesca 
seguía existiendo. Con lo cual, con la misma regla de 
tres, no tendríamos que haber apoyado esta prohibición. 

Pero, por otra parte, permitidme ser aún todavía más 
pragmático y más realista, que creo que des de los ar-
gumentos taurinos fue lo que más faltó: el pragmatismo 
y el realismo. Porque las asociaciones, los movimientos 
sociales tenemos puntos en común con la sociedad y 
otros puntos que no lo son, no solamente los anima-
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listas. Vamos a poner un ejemplo claro. Los ecologis-
tas, por ejemplo, han logrado que se legisle en materia 
de reciclaje, han logrado que se legisle en materia de 
contaminación de las aguas, de contaminación del aire; 
pero, sin embargo, no han logrado cerrar las nucleares, 
no han logrado evitar los transgénicos todavía y, sin em-
bargo, no se puede decir que la sociedad sea hipócrita 
y que la sociedad sea incoherente porque apoya alguna 
de las reivindicaciones de los ecologistas. 

Todos los movimientos sociales tenemos un nivel de re-
ivindicaciones que no son aceptadas por el conjunto de 
la sociedad y otras que sí. Y hemos tirado adelante esta 
ILP porque hemos creído –y yo creo que hemos creído, 
en este sentido, sabiamente– que la sociedad nos apoya 
en dejar de considerar que el toro no es un animal. Yo 
creo que la sociedad nos ha apoyado en esto. Como nos 
ha apoyado en la eutanasia cero, con el esfuerzo que 
eso implica e implicará. Como nos ha apoyado en otras 
cuestiones que han tenido que ver con los derechos de 
los animales. Y por eso, cuando nosotros conseguimos 
ese apoyo social, es cuando pretendemos legislar. No-
sotros no pretendemos legislarlo todo. Las asociaciones 
animalistas tenemos un montón de reivindicaciones y 
un montón de recursos. La ILP..., es la primera vez que 
utilizamos una ILP, pero hemos considerado que había 
que utilizarla con respeto. 

Y es aquí cuando entro al tema de los correbous. Fue 
un tema que se preguntó y se superpreguntó por qué 
no se incluyeron. La primera respuesta que tengo a 
esto es: no es por qué no se incluyeron, la pregunta es 
por qué sí se deberían haber incluido. ¿Qué diferen-
cia hay entre los correbous y los circos con animales? 
¿Que el elemento en común es un toro? Vale. ¿Qué 
diferencia hay entre los correbous y la ganadería in-
tensiva o extensiva? ¿Que es un tema de espectáculo? 
Vuelvo al circo, voy al zoo. Verdaderamente, nosotros 
hemos creído... Y, sinceramente os lo digo, este de-
bate, de correbous sí o no, lo tuvimos en la comisión 
promotora des del principio. ¿Así qué hacemos con 
los correbous? Luego nos dimos cuenta que hubiera 
sido una falta de respeto incluir los correbous, porque 
hubiera sido aprovechar el rechazo que se tiene en esta 
comunidad autónoma a las corridas de toros para colar 
los correbous detrás. (Rialles.) Sí, a mi no me causa 
ninguna gracia.

Verdaderamente creo –creo–... No, porque habéis pedi-
do respuestas a este tema durante toda la comparecen-
cia, y ahora que se dan, se ríen. A mí me parece verda-
deramente curioso. En cualquier caso...

El Sr. Luna i Vivas

Señora president, pido la palabra

La presidenta

Senyor Luna, fins ara hem tingut un debat molt seré i...

El Sr. Luna i Vivas

L’únic que demano..., jo no m’estic rient de ningú. I 
també demano, per favor, el respecte i protocol que en 
aquest Parlament se...

La presidenta

Jo considero, com a presidenta, que tampoc hi ha hagut 
una falta de respecte. I demano que tots plegats tinguem 
una mica de ganes que tot això funcioni bé. 

Moltes gràcies.

El Sr. Leonardo Anselmi Raffaeli 

Continuo. Y, señor Luna, le pido disculpas si se ha senti-
do ofendido. No ha sido mi intención. Yo me he sentido 
ofendido con sus risas cuando doy una respuesta. (Veus 
de fons.) Bueno, bueno... Yo sentí risas y no fue usted, 
perdón. Al que haya sido. 

En cualquier caso, vuelvo a repetir que hay una idea 
muy equivocada con respecto a querer meter en la mis-
ma saca corrida de toros con correbous. Y también to-
dos los tipos de festejos populares, meterlos en la mis-
ma saca también es un gran error. Yo he visto festejos 
populares... –no estoy de acuerdo con ninguno de ellos, 
¿eh?, a título personal–, pero estos festejos populares 
donde se trata un toro corriendo por la calle y un grupo 
de gente delante o detrás y he visto también Tordesillas. 
Casi todos sabéis lo que es Tordesillas: el toro lancea-
do, que se lo atraviesa de lado a lado con varias lanzas. 

O sea que, verdaderamente, yo creo que, incluso entre 
todos los modelos de correbous, también creo que hay 
diferencia. También creo que hay algunos que infligen 
más o menos dolor a los animales. Creo que no se pue-
de poner todo en el mismo grado en este sentido. Pero, 
también en este sentido, nosotros hemos entendidos que 
los correbous no se pueden prohibir. Independiente-
mente que creamos que no estamos de acuerdo con que 
esto se realice..., y si tengo que hacer el listado con to das 
las cosas con que no estamos de acuerdo, probablemente 
no acabemos nunca. No estamos de acuerdo, pero la es-
trategia, o sea, la forma de trabajar contra esto no  pue de 
ser prohibirlos simplemente porque la sociedad no nos 
apoya. Nosotros no podemos imponer legislación, po-
demos proponer legislación. 

En este sentido fue que cuando se habló, incluso, de 
pasar del manual de buenas prácticas a reglamento o a 
ley, nosotros lo hemos visto, incluso, con buenos ojos. 
En el sentido de que esta forma, ya que no se pueden 
prohibir los correbous, por los menos se garantizaría 
que se reduciría sustancialmente el sufrimiento de es-
tos animales durante estos festejos, porque habría que 
cumplir aquel manual de buenas prácticas o recomen-
daciones de cómo tratar a estos animales. Por supuesto, 
no es lo óptimo desde nuestro punto de vista, pero es 
mejor. Y en ese sentido lo hemos visto con buenos ojos 
y bajo ningún punto de vista hemos entendido que esto, 
verdaderamente, era un blindaje. Independientemente 
de los motivos por los cuales se pueda llegar a realizar, 
nosotros creemos que el resultado para los animales es 
un poco mejor.

Luego también hay otra cosa que nos hace, pues, un 
poco posicionarnos con respecto a la diferencia que 
puede llegar a haber de cara a los correbous, de cara a 
las corridas de toros. Cuando uno intenta ver la diná-
mica social que se genera en un festejo popular o la 
dinámica social que se genera en una corrida de toros, 
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es completamente diferente. La proyección social de 
unos y otros es completamente diferente. Los feste-
jos populares son más bien de adentro. Les gusta que 
la gente vaya, los comparta, pero son hacia adentro. 
En cambio, la corrida de toros es hacia afuera. Tiene 
toda una industria –empezando por la prensa del co-
razón– que se encarga de divulgarla, hiperdivulgarla, 
tratar de meterla en los colegios, tratar de impulsarla 
de todas las maneras habidas y por haber y, de hecho, 
las personas más famosas en este momento en España 
apenas se han casado con algún torero o han tenido 
un hijo con algún torero. Por lo cual, yo creo que esto 
es suficiente muestra del poder de proyección que la 
corrida de toros, pues, ha tratado de sacar afuera, ¿no?, 
ha tratado de inculcar en la sociedad. 

Pero permitidme dos reflexiones muy pero que muy 
interesantes. Por un lado, es decir, no hubiera sido más 
inteligente, por nuestra parte, si realmente nuestra pro-
puesta ahora sería ir a prohibir los correbous..., que, 
lo repito, no porque no queramos, sino porque no se 
puede y esto me gustaría que las personas que han acu-
sado todo esto –la gente del Partido Socialista, la gen-
te del Partido Popular, la gente de Ciutadans, que han 
acusado de esto– verdaderamente me respondan a esta 
pregunta en el sentido de: ¿no creéis que hubiera sido 
más inteligente para nosotros, ya que luego vamos por 
los correbous, meterlo junto en esta ILP para que el 
rechazo que hay a las corridas de toros haga que real-
mente también se acaben prohibiendo los correbous? 
Yo creo que hubiera sido mucho más inteligente que 
nosotros intentáramos esa maniobra –intentáramos esa 
mani obra– porque hubiera sido la maniobra más inte-
ligente, independientemente de si nos hubiera salido 
bien o mal. Pero prohibir los correbous en este momen-
to, señor Pérez, señor Luna, señor Rivera, ¿es posible? 
–prohibirlos, ¿eh?–, ¿sería posible? ¿Hay posibilismo 
detrás de eso? Luego nos acusaron de esto, justamente, 
de posibilismo. Pero si todo en la vida es posibilismo. 
Cada uno gana el mayor dinero posible, cada uno traba-
ja lo mejor posible, cada uno estudia lo mejor posible; 
todos hacemos aquello que es posible. Nos compramos 
aquello que es posible según nuestra cuenta bancaria o 
el estado de nuestra tarjeta de crédito. O sea que verda-
deramente todas la acciones humanas, en cierta medida, 
son posibilismo. Quien diga que no, no está mirando 
hacia la realidad; está mirando hacia otro lado. 

Por último, la última reflexión también hablando del 
tema de los correbous. A mí me llama poderosamente 
la atención la insistencia que hubo con sacar este tema 
recurrente –recurrente–, constantemente poniendo este 
tema sobre la mesa. Y, siendo una estrategia verdade-
ramente..., o sea, yo creo que la estrategia ha sido cla-
ra, necesitaban un poco de presión social, necesitaban 
masa social, con las corridas de toros prácticamente no 
la hay... La señora Rosa Gil –la presidenta de la Pla-
taforma para la Defensa de la Fiesta– manifestó que 
hay apenas cuatrocientos abonos vendidos en la Mo-
numental –o sea, cuatrocientos abonos–, eso son los 
que yo considero que son los aficionados reales, eh... 
Claro, eso no es peso social; necesitaban peso social. 
Pues vamos a las Tierras del Ebro, para que esta gente 
nos haga el peso social que nosotros necesitamos para 

presionar y evitar que esta ILP tire adelante. Es una es-
trategia que, sinceramente, no entiendo cómo funcionó, 
pero funciona, verdaderamente. Porque lo que están ha-
ciendo ahora es tratar que, desde ahí, se haga la presión 
suficiente. Ahora, se ha hablado de los correbous, en el 
último año..., en el último año y medio, se ha hablado 
más que en toda la historia desde que se realizan. Ver-
daderamente, los medios de comunicación... Y se los 
han equiparado a las corridas de toros sabiendo que las 
corridas de toros tienen un rechazo. Por lo cual, esto, 
¿en qué va a acabar? Va acabar en que también va a 
haber un rechazo a los correbous. O sea, para nosotros 
es una buena noticia. Pero esto no lo hemos generado 
nosotros; esto lo han generado los tres partidos que es-
tán utilizando esto para ir en contra de la ILP. Y esa es 
la realidad. 

Entonces, dicho esto, yo creo que, verdaderamente, por 
un lado nos dicen que hemos sido muy inteligentes, 
pero por otro lado nos toman de tontos. O sea, por otro 
lado piensan que hemos adoptado la peor estrategia de 
todas. Si hubiéramos querido prohibir los correbous, 
no tengan ninguna duda de que lo hubiéramos metido 
en esta ILP y hubiéramos generado toda la presión po-
sible para que entraran y colaran detrás de las corridas 
de toros.

Para finalizar, que creo que este tema ha quedado sufici-
entemente claro y lo he explicado con la suficiente cla-
ridad, porque se preguntó muchísimo, verdaderamente, 
y nosotros encontramos que hay una total coherencia, 
además, en esto que estamos diciendo, refiriéndonos a 
los correbous, quería referirme a lo que es la confianza 
de los seres humanos en las instituciones. ¿Por qué el 
ser humano confía en las instituciones? ¿Qué son las 
instituciones? Los seres humanos confiamos en las ins-
tituciones porque no nos queda otra. Es prácticamente 
un modelo de defensa psicológico que tenemos, es un 
modelo de defensa para que no hagan con nosotros, 
aquellos que tengan un poco más de poder, lo que ellos 
quieran.

En ese sentido, yo, por ejemplo, siempre lo digo, me 
considero antinuclear, por ejemplo –digo que no tiene 
que haber energía nuclear–; me considero ecologista, 
por supuesto. Pero si me preguntan la teoría, o sea, si 
enfrente me ponen un ingeniero nuclear, yo no puedo 
debatir en términos teóricos o no puedo debatir en tér-
minos científicos. ¿Qué hago? Creo en una organizaci-
ón, como puede ser Greenpeace, de la que he sido acti-
vista en alguna época y luego socio, creo en el equipo 
científico de Greenpeace y digo necesariamente tengo 
que acabar creyendo en ellos, ¿Por qué? Porque existe 
tanta información y más en la actualidad, en esta época 
de la hiperinformación, con lo cual hay infraimpacto 
–esto es un principio directo del marketing... En este 
sentido, nosotros tenemos una bajísima capacidad de 
enterarnos de todo el mundo que nos rodea y de to-
mar decisiones sabias y correctas con respecto a todo 
el mundo que nos rodea si no terminamos confiando 
necesariamente en alguien. Las personas que son socias 
de nuestras organizaciones animalistas confían en que 
nuestro criterio animalista va a ser siempre el mejor 
resultado posible dentro de los posibles para los anima-
les. Las personas confiamos en las instituciones y nos 
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dejamos llevar por ellas. Y esa es la importancia de la 
institución en nuestro modelo social. 

Y entonces, ¿qué pasa con la institución política? La 
Administración. Vosotros, señores diputados, formáis 
parte de la Administración, formáis parte de la institu-
ción política. La institución de las instituciones, la que 
engloba a las empresas, a las organizaciones e, incluso, 
a algunos movimientos sociales. Yo creo que todavía, 
mientras sigamos superando el 50 por ciento de volun-
tad de voto, hay confianza por parte de las personas en 
las instituciones. Todavía la gente se para del sofá un 
domingo y va a votar. Todavía esto está pasando, cada 
vez menos –hay que reconocerlo, que cada vez menos. 
Pero, se lo voy a decir yo, a título personal: desde que 
conocí este recurso de las ILP y desde que lo hemos pu-
esto en marcha, verdaderamente es como me he vuelto 
a ilusionar con la política, lo tengo que decir. Verda-
deramente creo que una ILP, una iniciativa legislativa 
popular, firmar una iniciativa legislativa popular es un 
acto de democracia quizá más grande que votar, quizás 
más importante que votar o, por lo menos, más directo. 
De eso no me cabe ninguna duda. Yo no me sentí sola-
mente bien el día que vinimos a dar de alta la ILP; me 
sentí bien el día que firmé mi propio pliego, el primer 
pliego que tenía que ir a recoger firmas. La primera fir-
ma fue la mía. Y ese día me sentí verdaderamente como 
que estaba votando, ¿no?

En este sentido, las instituciones políticas tienen que 
tratar de mantener esa confianza de las personas –tienen 
que tratar de mantener esa confianza de las personas. 
Porque esa confianza existe. ¿Qué quiere decir esto? 
Que si una persona como yo cree, se tiene que creer 
lo que científicamente Greenpeace aporta a favor de la 
naturaleza o a favor del clima, una persona, un ciuda-
dano normal cree que lo que se decide a nivel político 
 también tiene una connotación educativa muy impor-
tante y de su posicionamiento personal. Muchas veces 
creemos que es moralmente válido aquello que está per-
mitido. Y creemos lo contrario de aquello que no lo está. 
Y más con el paso del tiempo. Probablemente no de una 
manera automática; probablemente si mañana prohíben 
–no sé– las cámaras de televisión, yo no voy a pensar de 
la noche a la mañana que las cámaras son malas, pero 
después de, probablemente, un par de generaciones, ya 
se empiece a pensar que sí. Entonces, en ese sentido, 
pensemos que todas las medidas que se han tomado le-
gislativamente... No es que el tabaco hace treinta años 
era bueno y ahora es malo, es el mismo tabaco el de 
hace treinta años que el de ahora. Ahora hemos llegado 
a la consideración de que es malo y por eso se lo está 
tratando de restringir, ¿no? O el cinturón de seguridad. 
Yo me acuerdo que el primer coche que tenía mi padre 
ni tenía, si es que ni venía de serie, siquiera, ¿no?

O sea, verdaderamente, creo que en este sentido hoy 
yo no me planteo ponerme cinturón de seguridad o no, 
me lo pongo siempre, y me lo pondría aunque no me 
lo exijan porque ya me he acostumbrado. Creo que en 
ese sentido tenemos que ser muy conscientes de lo que 
realmente significa esta decisión que se va a tomar en 
este Parlamento dentro de unos meses. Como compo-
nente educativo; una ley como componente educativo. 
Una ley como una forma de que la institución garantice 

a sus votantes, a sus ciudadanos que está tomando la 
mejor decisión posible, porque esa decisión también va 
a ser una línea divisoria entre lo moralmente aceptable 
y lo que no.

Dicho esto, quiero, pues, ya acabar. Creo que ya..., es 
tiempo cumplido. Antes de pasar a las preguntas, quiero 
agradecer..., aprovechar esto para agradecer no sola-
mente a las 180.000 personas que han firmado la inici-
ativa legislativa popular; a todos los que se han quedado 
con ganas de firmarla, que son muchísimos, a los 880 
fedatarios que trabajaron en esta iniciativa legislativa 
popular. Quiero agradecer a otros activistas –no sola-
mente de Cataluña, sino del resto del Estado español– 
que nos han ayudado también en esta campaña, y sobre 
todo quiero agradecer al Parlament de Cataluña que nos 
abra las puestas para que en un parlamento democrá-
tico se hable sobre los derechos de los animales. Para 
nosotros ha sido la primera victoria, ya nos vamos con 
los brazos en alto, creemos que en ese sentido hemos 
ganado. Y yo creo que..., después de estos dos días de 
comparecencias, verdaderamente creo que el debate ar-
gumental también está ganado.

Muchas gracias.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor Anselmi. Com bé sap, ara és el 
moment en què els grups parlamentaris poden expressar 
la seva opinió sobre les seves paraules.

Té la paraula el senyor Josep Rull, en nom de Conver-
gència i Unió. 

El Sr. Rull i Andreu

Moltes gràcies, senyor presidenta. Senyor Anselmi, grà-
cies per la seva intervenció. Ho vam comentar el dia que 
es va fer el debat a la totalitat: que 180.000 signatures, 
més totes les altres que no s’han canalitzat a través del 
procediment formal, però que existeixen i que han estat, 
diguem-ne, recollides per diverses associacions, han de 
ser tingudes en compte. Com a mínim, per haver susci-
tat el debat que hem tingut durant aquests dos dies, el 
debat que tindrem el dia 17 i el debat que tindrem en la 
part final de tot aquest procés. Jo crec que estem fent 
un exercici de democràcia, un exercici de pedagogia. 
Estem fent política, en majúscules.

Un polític català il·lustre, en Rafael Campalans, deia allò 
que la política és bàsicament pedagogia. I jo crec que 
durant aquests dies hem tingut la possibilitat, amb més 
o menys fortuna –també cal dir-ho–, de fer un exercici 
de pedagogia. I, per tant, agrair-los, doncs, que ha es-
tat sobre la base d’una ILP que s’ha pogut aconseguir 
aquest debat, que és útil per a aquesta societat. Primer 
element. 

Segon. Agrair-li també que hagi detallat, amb aques-
ta precisió i jo diria que també amb valentia, quin és 
l’abast concret de la ILP, amb arguments que semblen 
molt lògics, amb relació al tema dels circs, amb relació 
a d’altres tipus d’espectacle. 

I tercer element. Jo crec que vostè ha fer una reflexió 
interessant. Ha dit: «Vam poder presentar la ILP perquè 
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teníem la percepció que, en l’àmbit de Catalunya i sobre 
les corrides de toros, hi havia una determinada sensi-
bilitat.» La van detectar; no l’han trobada en d’altres 
àmbits. En quins d’altres territoris de l’Estat espanyol 
–en quines altres comunitats de l’Estat espanyol– cre-
uen que hi pot haver una sensibilitat similar a la que 
han trobat a Catalunya, que s’expressa amb aquestes 
180.000 signatures? Per avançar. Ahir mateix vam tenir 
un representant d’una organització d’Andalusia... No 
sé si Andalusia, diguem-ne, és un lloc adequat, però 
han detectat altres territoris en els quals hi ha aquesta 
sensibilitat?, independentment de quin sigui el sentit 
de la votació final del procés. Aquest encara és un tema 
incert. Però, des d’un punt de vista de possibilitat, d’allò 
que deia, de creure que hi ha un ambient adequat, com 
a mínim per iniciar una ILP, quins altres territoris de 
l’Estat espanyol han, diguem-ne, identificat?

Gràcies, senyora presidenta.

La presidenta

Moltíssimes gràcies, senyor Rull. Té la paraula el se-
nyor David Pérez, en nom de Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi.

El Sr. Pérez Ibáñez 

Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyor Anselmi, el 
primer que li volia dir era felicitats per tota la feina que 
vostès han fet durant tot aquest temps; als fedataris, a 
tota la gent que va recollir signatures i, bé, sobretot a 
aquells que hi han treballat de manera contundent per 
intentar fer una cosa que, de fet, és el que tots estem 
aquí..., mirar que la societat sigui millor. I en aquest 
sentit, com a representant públic, li agraeixo aquest es-
forç que vostès fan, cadascú. Potser podríem arribar a 
conclusions diferents, però reconec que vostè i tota la 
gent que vostè representa intenta que la societat sigui 
millor. I li dic una cosa: no hi ha actitud més noble en 
l’ésser humà que aquesta, millorar la societat.

Discrepem. Discrepem de moltes de les coses que vostè 
ha dit. Jo penso que nosaltres tenim drets; no perquè pa-
tim, sinó perquè som capaços de raonar i som capaços 
de parlar. I si els animals no els tenen és precisament 
per això; no perquè pateixen, sinó perquè no són ca-
paços de raonar o de parlar. Dit això, els animals, clar 
que s’han de tractar amb respecte i segurament han de 
tenir, també, els seus mateixos..., uns drets, però dife-
rents que nosaltres. 

Jo crec que mirar de dir «correbou, no», perquè la pro-
jecció social és diferent, i perquè uns es miren cap a 
dintre i uns altres es miren cap a fora, i perquè hi ha 
premsa del cor i perquè el famosos es casen amb els... 
Aquest argument jo no l’entenc –jo no l’entenc. Sin-
cerament, no l’entenc. I jo crec que és una qüestió... 
Allò del circ, eh? Jo no ho entenc; no ho entenc, però, 
bé. Crec que l’argument potent sobre el correbou..., en 
tot cas, jo n’he escoltat d’altres aquests dies que trobo 
que eren molt més rellevants que aquest de la projecció 
social d’una cosa i de l’altra.

Miri, qui ha parlat del correbou en aquest Parlament 
ha estat, fonamentalment –i ho dic en to positiu, eh?–, 

Convergència i Unió, que ha posat sobre la taula –hi 
insisteixo, ho dic en to positiu– una proposta de llei 
mirant d’elevar a la categoria de llei una cosa que era 
un reglament. No nosaltres. No el PP ni el PSC; Con-
vergència i Unió, eh? I nosaltres hem votat; hi hem votat 
a favor, a més a més, d’aquesta proposta. Però no ens 
acusi a nosaltres de començar a parlar del correbou, que 
no hem sigut nosaltres, en aquest Parlament, qui hem 
plantejat el tema, eh? La intenció o l’actitud de Con-
vergència i Unió a l’hora de posar aquest tema sobre la 
taula, me l’estalvio. Lògicament me l’estalvio per no 
entrar, potser, en una discrepància amb els altres.

Em dol, sincerament, que vostè digui que confien en 
les institucions perquè no els en queda una altra –em 
dol. M’agradaria que tingués una altra opinió de les 
institucions públiques. Però, acabo. I miri, no és cert 
que totes les ILP siguin el paradigma de la solució, la 
funció educativa, el posicionament personal. En aquest 
Parlament hem tingut altres ILP, i a la primera, fora.  
I no passa res. I grups que ara donaran suport a una ILP, 
a l’altra, fora, en el primer debat. Per tant, això de la 
ILP com a paradigma, relativament. Però, acabo..., miri, 
senyora presidenta.

Senyor Anselmi, crec que s’ha equivocat. Ara s’ha equi-
vocat rotundament en el tema del correbou. I li ho dic 
sincerament. Rotundament –rotundament–, excloent el 
correbou de la manera que vostè ho ha fet. Crec que ha 
fet un flac favor al moviment animalista. Li ho dic de 
veritat. L’argument del patiment animal està sobre la 
taula. És supercontundent. Que podrà agradar més o 
menys, però és supercontundent. Aquest argument aca-
ba de... Als dos dies que fa que som aquí escoltant l’ar-
gument del patiment animal o de l’ètica, vostè, aquest 
argument, acaba de carregar-se’l d’una tacada. I li dic 
una cosa –acabo–: en el meu partit –en el meu partit– 
vostè acaba de... Bona part de la gent que considerava 
que això dels toros s’havia de parlar i que no estava 
tan clar i que segurament... Hi han dues posicions, di-
guem-ne, els més animalistes i el més taurins. El grup 
d’animalistes, en aquest moment, estic convençut que se 
senten una miqueta decebuts –una miqueta decebuts–, 
ja li ho dic. Perquè no fan cap diferenciació entre uns i 
altres. El patiment animal..., el grup del PSC animalista 
no en fa la diferència –hi deu haver de tot, eh?, segura-
ment trobaríem...

La presidenta

Senyor Pérez...

El Sr. Pérez Ibáñez

...en aquesta sala...

La presidenta

Acabi, si us plau.

El Sr. Pérez Ibáñez

Deixi’m un minutet. Jo crec que hi ha...

La presidenta

És que estava fora de temps ja, eh?
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El Sr. Pérez Ibáñez

...algú, potser, en aquesta sala hi ha un representant, pot-
ser, del PSC que li pot dir que està encantat amb això 
del correbou. Li puc dir que la immensa majoria de 
la gent animalista del PSC no feia aquesta diferència 
entre una cosa i l’altra. I vostè, sincerament, crec que 
s’ha equivocat, amb el moviment animalista i amb la 
manera de plantejar el tema correbou, hi insisteixo, úni-
cament per un tema purament tacticista. I no li dic res 
d’Iniciativa, eh?

La presidenta

Moltes gràcies, senyor Pérez. És el torn de la senyora 
Patrícia Gomà, d’Esquerra Republicana de Catalunya. 

La Sra. Gomà i Pons 

Gràcies, presidenta. Senyor Anselmi, moltes gràcies. 
Moltes gràcies a la Plataforma Prou; moltes gràcies a 
totes els fedataris; moltes gràcies, també, a tots els sig-
nants d’aquesta ILP. I especialment, doncs, agrair-los, 
no?, la seva implicació en allò públic, en l’interès ge-
neral, en la societat i estem contents de poder debatre 
aquest tema avui, aquí, a la cambra catalana.

Miri, quan parla del tot o res, l’entenc perfectament, per-
què jo sóc independentista. Imagini’s si l’entenc. Sóc 
independentista, però, de moment, el meu país no és un 
Estat independent, i no me’n vaig a casa. Perquè, com 
que no aconsegueixo el meu màxim, no me’n vaig a casa 
i renuncio a aconseguir altres petites coses, petites, en 
diríem, victòries. Per tant, l’entenc perfectament. Entenc 
què és el possibilisme i el pragmatisme. I en política s’ha 
d’actuar amb possibilisme i amb pragmatisme. I jo sí que 
l agraeixo l’exercici d’honestedat i de sinceritat que ha 
fet avui aquí amb relació als correbous. Li ho agraeixo, 
perquè hi ha uns destinataris de bona fe que reben un 
missatge molt distorsionat perquè hi ha uns portaveus de 
mala fe que actuen en aquest sentit, per generar dubtes i 
crear angoixes en destinataris de bona fe. I crec que ha 
fet molt bé perquè no n’hi hagi cap dubte, perquè no hi 
hagi cap ombra de dubte sobre aquest tema. 

Jo li volia plantejar dues preguntes. Al llarg d’aquests 
dos dies de compareixences –bé, avui és el segon– hem 
sentit moltes opinions i hem sentit que sortien a col·lació 
molts altres temes, no? Es parlava també de molts altres 
temes. Molts dels il·lustres diputats s’han sentit ofesos 
perquè es parlava, doncs, aquí, del tema de l’ablació 
del clítoris..., en fi, molts altres temes, que, evident-
ment, són coses diferents. Bé, a mi també m’ofèn que 
aquest dematí parlin de la fam en el món i que, des de 
l’altra vessant, no puguem dir que això és pura dema-
gògia. El que li vull dir és que hi ha molts problemes en 
aquesta societat i en el món, hi ha moltes coses que ens 
amoïnen. Evidentment, la fam al món, la guerra en el 
món, el canvi climàtic... Hi han molts aspectes que ens 
amoïnen. Vol dir que a vostè no li amoïna res més que 
el benestar dels braus, perquè de vegades ens porten a 
aquesta simplificació, no? a aquest reduccionisme, les 
intervencions que han fet. 

I la segona de les qüestions que li volia plantejar, amb 
relació a totes aquestes compareixences que hem anat 

veient, m’agradaria saber quin és..., bé, la seva impres-
sió. Les ha anat seguint totes i m’agradaria saber com 
valora els debats argumentals que aquí hi ha hagut. Jo 
crec que hi ha hagut bons debats argumentals, però no 
sé si sap aquella màxima que diu que un discurs et pot 
convèncer, però no canvia el sentit del teu vot. I aquí 
hi ha la dificultat davant del que ens podem trobar. Per 
tant, també li agrairia una consideració sobre aquest 
tema.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyora Gomà. Seguidament intervindrà el se-
nyor Rafel Luna, del Grup Parlamentari Popular.

El Sr. Luna i Vivas 

Muchas gracias, señor Anselmi, por estar aquí. Hemos 
coincidido en otros programas, en otros sitios, por lo 
tanto, ya nos conocemos un poco. Quiero agradecer, 
cómo no, todo el esfuerzo que ha hecho la plataforma 
para recoger las firmas, que es un derecho democráti-
co, reglamentado en este Parlamento y tiene todos los 
respetos de uno mismo. Yo, para que el tiempo no se 
me acabe, no voy a hablar de si soy, pues, antinuclear 
ni nada, podría ser anticastrista, pero no voy a entrar 
en esas cosas. 

Mire, hoy conozco la estrategia. Y la ha dado usted, 
ha dado en el clavo. Usted no está defendiendo los 
animales, no, no; usted es un posibilista que, con la 
excusa de los toros, para no poner en contradicción a 
formaciones políticas que en la ILP le hubieran vota-
do en contra, usted ha dejado al margen los bous, los 
correbous y ha puesto solamente los toros. Porque si 
usted en el paquete hubiera puesto toros y correbous 
hubiera tenido usted muchos problemas –demasiados 
problemas– para que en el Pleno del Parlamento se 
hubiera votado a favor de la ILP. Y le digo que usted 
ha hecho un flaco favor a los animalistas, porque yo 
he escuchado muy atentamente a muchas personas 
que han comparecido aquí a solicitud de ustedes, que 
han dicho que el sufrimiento de los animales va más 
allá; todos, casi todos: «Va más allá.»

Usted ha hecho hoy dos distinciones. Y quiero creer 
que usted tiene y defiende a todos los animales. Pero, 
claro, su estrategia ha estado muy bien. Pero es que hoy 
se ha visto, clara y concisa: «Yo no toco los bous por-
que si toco los correbous implico a unas formaciones 
políticas...», que han estado muy nerviosas hoy con la 
comparecencia de los representantes de las Tierras del 
Ebro, porque allí tienen una estructura política muy im-
portante, con muchos ayuntamientos. Y ¿qué sucede? 
No tocamos los bous. Pero ahora sí que hago una ad-
vertencia, y la hago... Tengamos cuidado porque en la 
bondad de las personas que defienden los animales, el 
siguiente paso que darán, si son coherentes, es ilegalizar 
las corridas de bous. 

Porque usted lo que ha hecho es un posibilismo total 
y absoluto. Y es que lo ha dicho. Ha querido excusar, 
ha querido defender por qué los correbous y es que 
usted ha dado en el clavo del momento, que no lo 
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ha puesto dentro. Usted sabe muy bien que si hubi-
eran puesto los correbous con los toros, en el Pleno 
del Parlamento de Cataluña hubiera tenido realmente 
problemas porque fueron ocho votos para que saliera 
la ILP adelante. Y usted ha pensado y ha dicho: «Voy 
primero a por los toros y luego a por lo que venga 
detrás.» Y lo que venga detrás, yo hubiera entendido 
que usted lo hubiera hecho en un solo paquete. Por 
lo tanto, hoy más claro que nunca es que el siguien-
te paso, si prospera este, serán los correbous. Pero, 
¿sabe por qué? Porque sería lo normal, lo coherente 
de las personas, que hoy han pasado por aquí –y yo 
creo en ellas que defienden los animales. Porque no 
defienden solo a unos, defienden a todos. Pero us-
ted ha hecho una buena estrategia. Ya veo que es un 
buen licenciado en marketing y lo del marketing se 
le da muy bien. Pero ¿sabe qué problema ha tenido? 
Que se le ha descubierto –se le ha descubierto. Se le 
ha descubierto su estrategia. No insista más con los 
correbous...

La presidenta

Senyor Luna, que...

El Sr. Luna i Vivas 

Escolti, senyora presidenta, aquest senyor ha estat par-
lant més del temps, i jo no he obert boca. Per tant...

La presidenta

Sóc flexible amb tots i em sembla que està acreditat, 
per tant...

El Sr. Luna i Vivas 

Bé, doncs, jo li demano...

La presidenta

...li demano que vagi acabant, com li demano sempre 
a tothom.

El Sr. Luna i Vivas 

Ah, d’acord, doncs, moltíssimes gràcies. Vaig acabant.

Por lo tanto, hoy se ha visto, y yo hoy estoy más tran-
quilo, porque sé ya de qué va esto. Ya sé de qué va. Y se 
lo vuelvo a decir. Espero que la coherencia de ustedes 
llegue hasta el final y no sea este el primer paso para 
luego hacer el segundo. Porque el segundo es donde se 
espera. Y todas estas personas que han venido de las 
Tierras del Ebro, que se ha sentado aquí, son de pueblo. 
Son rurales. No tienen licenciaturas. Pero, ¿sabe lo que 
tienen? El sentido común de las cosas. Y tontos, no son. 
Por eso, lo que hoy les han explicado ellos aquí, lo han 
hecho pensando en esta jugada de la cual usted hoy, sin 
querer, ha descubierto la estrategia.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor Luna. És el torn del senyor Fran-
cesc Pané, en nom d’Iniciativa Verds - Esquerra Unida 
Alternativa.

El Sr. Pané Sans

Gràcies, senyora presidenta. Senyor Anselmi, moltes 
gràcies per les seves paraules tan magníficament ex-
pressades. És a través de vostè que el meu grup els vol 
donar, una vegada més, les gràcies per haver endegat 
una oportunitat democràtica, preciosa, que és la iniciati-
va legislativa popular. Ens ha permès, aquesta iniciativa 
legislativa popular, ser on som. Debatre, amb tota la tran-
quil·litat, amb tota la serenitat, també, amb tota la pas-
sió i amb la intel·ligència de què disposem els uns i 
els altres, sobre qüestions ètiques, sobre qüestions de 
construcció de civilització. Ho fem amb moltes lleis, 
però segurament aquesta és la que és més profunda-
ment humana i és la que més explica el progrés d’una 
comunitat, en aquest cas, de la comunitat catalana. Això 
els ho devem a vostès, perquè són vostès que han portat 
aquesta iniciativa legislativa perquè la debatéssim aquí. 
Per tant, els ho agraïm molt. 

No he deixat de pensar, aquests dos dies, quin debat tan 
maco no hauríem pogut fer sobre la transgènia, sobre 
la seguretat alimentària, sobre la sobirania alimentària, 
sobre qüestions científiques dels nostres aliments, so-
bre el passat i sobre el futur d’aquest aliments i sobre 
les decisions que ha de prendre una comunitat, que és 
sobirana, com es Catalunya, en matèria alimentària. 
Això no va ser possible, perquè, efectivament, es va 
tombar sense permetre ni encara el debat. Però avui 
s’ha demostrat que, efectivament, una iniciativa legis-
lativa popular té una potència increïble i que, a més a 
més, és capaç d’interpel·lar la política just en el centre 
de la política. I també ha demostrat que els polítics som 
capaços de debatre entre nosaltres, de debatre amb el 
conjunt social, amb les persones expertes, amb les per-
sones que encapçalen moviments d’opinió, i de fer-ho 
amb tota la serenitat, amb tot el seny del món. Crec que 
ens estem donant una gran lliçó, els uns i els altres. Jo 
els agraeixo que siguin vostès la proa d’una més alta 
consciència social, en efecte, i parlant sobre l’abolició 
de les curses de toros. 

Però entenc que, en el fons, això no és més que un sím-
bol. És important, per als toros, no n’hi ha cap mena 
de dubte. És important per l’educació social de les per-
sones, de les que van a les places de toros i de les que 
no, però no deixa de ser un símbol. Perquè en realitat 
discutim sobre el progrés moral, sobre el progrés ètic, 
sobre la compassió, sobre el paper de l’ésser humà en 
el món. Hem parlat de dolor, de tortura i de mort. Potser 
haurem de començar a parlar sobre la humiliació que els 
éssers humans fem per a profit nostre, per a gaudi nos-
tre, per a un gaudi moltes vegades gratuït, estalviable, 
amb els animals. Ara és important el dolor, la tortura i 
la mort, d’estalviar-ho, sobretot si aquest dolor, aquesta 
tortura i aquesta mort són un espectacle. Després crec 
que haurem de parlar –acabo presidenta– de la humilia-
ció de infligim també als animals, que els animals no 
s’ho mereixen i nosaltres tampoc. S’ha demostrat que 
no parlem d’identitat territorial –s’ha demostrat que no 
parlem d’identitat territorial. Ho dic urbi et orbi. I era 
un element crucial perquè tots tinguéssim la conscièn-
cia absolutament transparent, pristina, que discutiríem 
sobre qüestions d’ètica, sobre qüestions de construcció 
de la civilització a Catalunya.



4 de març de 2010 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Sèrie C - Núm. 757

68

COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I HABITATgE SESSIÓ NÚM. 45

I, finalment, sí que tinc una pregunta, senyor Anselmi. 
S’ha repetit diverses vegades que aquesta iniciativa le-
gislativa popular, si és voluntat dels diputats i té els 
diputats majoritaris i s’aprova, acaba vulnerant la lli-
bertat individual. N’hem discutit molt. Però vostè què 
ens vol dir al respecte, perquè segur que l’hauran feta, 
aquesta reflexió. 

Una vegada més, moltes gràcies a vostè i a tots els pro-
motors i promotores de la ILP.

Gràcies, senyora presidenta.

La presidenta

Moltes gràcies. Intervindrà el senyor Albert Rivera, en 
nom del Grup Mixt.

El Sr. Rivera Díaz

Gràcies, senyora presidenta. Gracias, señor Anselmi, 
por su comparecencia. Yo quiero, antes de interve-
nir o de entrar en el fondo, felicitarles, a la Platafor-
ma Prou, por el trabajo que han hecho. Cuando usted 
hablaba de recoger firmas y de montar movimiento 
ciudadano, lógicamente también me he sentido repre-
sentado en parte, porque nuestro partido nació de una 
plataforma ciudadana por internet, en pleno siglo xxi. 
Sé lo que es moverse para conseguir las cosas y volver 
a creer en la democracia. Por tanto, en este sentido, 
les felicito. 

También tengo que decir aquí y denunciar que su pla-
taforma ha recibido –y muchas personas que la com-
ponen– amenazas por personajes indeseables, ataques 
por internet, y también los protaurinos han recibido 
amenazas, incluso en sus buzones de casa, por perso-
nas antitaurinas. Esto es absolutamente intolerable en 
democracia y me parece que tenemos que saber todos, 
primero, evidentemente, no comportarnos así –que creo 
que nadie de esta sala lo ha hecho–, pero sobre todo 
denunciarlo públicamente y tener la..., yo creo que la 
honestidad de denunciarlo en todas las direcciones. Por 
lo tanto, yo quiero también aprovechar eso para hacer 
esta denuncia aquí, reconocerles su trabajo y que la 
gente trabaje en libertad. Que cada uno exponga sus 
argumentos, y creo que ustedes lo han hecho en esta 
sala y mucha otra gente que ha pasado.

Dicho esto, también tengo que decirle, señor Anselmi, 
que ha sido usted tan sincero, tan honesto, que creo 
que se ha equivocado, como decía otro compañero. 
Se lo agradezco, pero ha mostrado todas las cartas 
encima de la mesa. Esto tiene una parte, un compo-
nente positivo. Se lo agradezco sinceramente, porque 
creo que es de valentía, de pragmatismo. Como us-
ted decía, oiga, para prohibir los correbous, para ir a 
por..., que no hayan animales en el circo, para prohi-
bir la pesca o la caza del zorro, pues, en todo caso, 
tenemos que dar el primer paso. Pero, claro, ese justo 
es el debate que abre precisamente el que no tengan 
ustedes, quizás, el apoyo que tendrían solo con los 
toros. Y usted evidentemente sabe perfectamente que 
si incluían, como decía otro portavoz, los correbous, 
aquí había dos grupos, en esta cámara, que le iban a 
votar en contra sí o sí. Entre otras cosas porque sacan 

la calculadora electoral y vienen elecciones en 2010. 
Por tanto..., y tienen muchos alcaldes apoyando los 
correbous como fiesta nacional.

Entonces, ustedes han hecho una buena estrategia para 
entrar la ILP. El problema es que mostrar las cartas en 
esta comparecencia creo que les perjudica frente a la 
opinión pública, frente a aquellos que tenemos que 
tomar una decisión a la hora de votar en este Parlamen-
to y, como usted decía, las mayorías sociales, pues, 
están por ver. Las mayorías parlamentarias también 
están por ver en esa votación. Usted hablaba de que 
hay cuatrocientos abonados sólo, en la Monumental. 
Hay 180.000 firmas a favor de prohibir los toros. La 
pregunta es: ¿cuántos abonados a la no-prohibición 
o a la libertad hay en Cataluña? ¿Cuántos abonados 
somos...? Y eso es la demostración del peso social. 
¿Cuántos ciudadanos creemos que no hay que prohi-
birlos ni hay que ensalzarlos? ¿Cuántos somos, esos? 
¿Cuántos abonados somos a esa libertad y a ese res-
peto por los demás? Entonces, esa es la pregunta que 
hay aquí. ¿Y cuántos abonados de los diputados que 
estamos aquí, estamos dispuestos a tomas la decisión 
y tocar el botón de prohibir los toros por una estrategia 
que después vengan los correbous?

Hemos llegado a escuchar aquí, en esta cámara, con 
buena lógica, el señor De Lucas lo decía, que esto 
debería acabar, en buena lógica y ética, en dejar de 
comer carne. Y tiene razón –tiene razón. El problema 
es: ¿cuántos estamos dispuestos a asumir que esta pro-
hibición es el primer paso por una determinada línea 
ética, moral o puritana? Entonces, ¿cuántos estamos 
dispuestos a ir en esa línea? Yo, desde luego, ya le 
digo que si esa es la estrategia que ustedes trazan, no 
estamos dispuestos a ir en esa línea. Si el debate solo 
es de como mejorar el trato a los animales, ese es otro 
debate. Y ese debate no merece estrategias para ver las 
mayorías. Que yo entiendo el planteamiento, es de-
cir, es inteligente. ¿Cómo lo hacemos para conseguir 
que haya apoyo en el Parlamento? Porque la mayoría 
social está muy bien, pero la ley se aprueba aquí. Por 
tanto, decidan ustedes sesenta y ocho diputados, como 
mínimo, para que voten eso.

Por lo tanto, creo que usted ha mostrado las cartas. Le 
honra por la sinceridad. Creo que también a muchos 
nos quita dudas de lo que hay planteado y, desde lue-
go, creo que el debate de los animales, si lo llevamos 
a ese extremo que ustedes plantean, pues también po-
demos caer en que mucha gente a lo mejor no vea la 
prohibición como el mejor de los caminos. Quizá la 
regulación, quizá otro debate..., hablemos de eso. Pero 
la prohibición por prohibición de todos los espectácu-
los, todos los deportes donde se maltrate a un animal, 
es un debate muy amplio que se puede abordar, pero, 
desde luego, esa estrategia delata un poco lo que us-
tedes plantean.

Yo, no..., de verdad, quiero felicitarles nuevamente por 
ello, pero creo que la estrategia, precisamente, abierta, 
como usted ha hecho, pues no ha hecho precisamente 
un favor a esa estrategia bien trazada hasta la fecha de 
llevar esta ILP al Parlamento. Ahora hay que votarla, 
hay que saber que el paso este puede llevar a otros pa-
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sos. Ya veremos si el Parlamento y los diputados esta-
mos todos dispuestos a abrir la vía de las prohibiciones 
de todas las tradiciones o deportes que puedan partici-
par con lo que es el maltrato animal. Yo creo que ese 
es el debate. 

Gracias, señor Anselmi, y gracias a toda la Plataforma 
Prou.

La presidenta

Gràcies, senyor Rivera. És el seu temps, senyor An-
selmi.

El Sr. Leonardo Anselmi Raffaeli

Muy bien. Trataré de ir muy rápido, son muchísimas 
preguntas. Señor Rull, lo que me pregunta de las co-
munidades autónomas. Pues, yo, curiosamente, Anda-
lucía. Dice usted: «No es el mejor caso.» Sin embar-
go, yo creo que los antitaurinos andaluces son lo más 
increíble que he visto nunca. O sea, son gente que han 
hecho once manifestaciones. Este año, en Cataluña 
no hubo ninguna. O sea que aquí estamos a un paso, 
verdaderamente, de dar una cuestión significativa y 
sin embargo esta gente no para de salir a la calle. O 
sea, verdaderamente, es increíble –no sé si son más, 
si son menos–, pero es increíble, verdaderamente... 
Claro, como lo tienen que mamar tanto y lo tienen tan 
cerca, pues..., aquí el que rechaza esto mientras más 
lo tenga, más le molesta. Entonces, verdaderamente 
yo entiendo que esto..., también, hay una función, en 
este sentido. 

En cualquier caso, bueno, qué duda cabe, que Canarias, 
¿no? La comunidad autónoma donde mayor nivel de..., 
o menor nivel de taurinismo puede llegar a haber, tam-
bién, ¿no? Yo creo que esto también se mide, a veces, 
no tanto con el movimiento antitaurino que hay, sino 
con el movimiento taurino que hay, ¿no? Nos gusta más 
medirlo así. Y acusar, por ejemplo, esto también a cues-
tiones independentistas y nacionalistas e identitarias, es 
complejo, porque para nosotros una de las comunida-
des más difíciles va a ser el País Vasco. Hicimos como 
una grilla, ¿no? de comunidades y tal, y cómo estaba 
la situa ción, y cómo podíamos trabajar, y por la idio-
sincracia del vasco, además también, sabíamos que era 
bastante difícil, pues, poder trabajar el País Vasco, ¿no?, 
y que verdaderamente hay un nivel de independentismo 
también muy fuerte. Por lo cual, eso también, un poco, 
deja de lado, ¿no?, el debate en este aspecto. 

Bueno, creo que voy a juntar los dos argumentos del 
señor David Pérez y el señor Rafel Luna, porque más o 
menos vienen por la misma línea. Yo entiendo vuestro 
«cabreo», sinceramente, porque entiendo que os habéis 
quedado prácticamente sin argumentos. O sea, se expli-
có bien el tema de los correbous, que era prácticamente 
lo único a lo que estabais recurriendo constantemente y, 
ahora, que se explica, que se ha explicado que el punto 
en común sí es la diversión, teníamos que haber metido 
los circos, y nunca abristeis la boca con eso. Sí, habría 
que haber metido..., si era el toro el punto en común, 
habría que haber metido la ganadería y nunca se habló de 
eso. O sea, incluso que me diga que nunca se habló de los 
correbous aquí..., pero usted en los medios de comuni-

cación no ha hecho otra cosa, que hablar de por qué no 
se metieron los correbous. Por lo cual no diga que no se 
ha dicho, señor Pérez. 

Yo creo que verdaderamente entiendo vuestro males-
tar en este sentido, pero no es mi culpa, ni culpa de la 
Plataforma Prou. Los argumentos son los que son. En-
tiendo que digáis que esto es un flaco favor, lo hacéis 
como estrategia de debate, lo entiendo, para ponerme 
el movimiento en contra. Eso no va a pasar. La gente 
está encantada que se estén trabajando las corridas de 
toros, y que yo creo que se van a acabar aboliendo. La 
gente está encantada, o sea, no vais a lograr ponerme 
el movimiento en contra, por mucho que lo intentéis. 
Y si así fuera –y si así fuera– lo importante es que 
me apoya mi plataforma, ¿eh?, y que, cuando fuimos 
a pedir las firmas, las firmas no pedían la abolición 
de los correbous y, sin embargo, las 180.000 perso-
nas firmaron igual. Entonces, un poco más de respeto, 
también en ese sentido, porque es decirles hipócritas a 
180.000 personas, más todas las que quisieron firmar. 
Señor Rivera, eso triplica tres veces sus votos, ¿eh?, 
180.000 firmas. O sea, verdaderamente tenemos que 
entender que hay que tener un respeto, en ese sentido 
–hay que tener un respeto. O sea, hay mucha gente, 
verdaderamente, que ha firmado y esa gente..., pues 
ahí no ponía nada de correbous y no se han sentido 
hipócritas. Entonces, vamos a ver, decir hipócrita a la 
ILP..., yo tendría más cuidado.

El Sr. Luna i Vivas 

Demano la paraula, senyora presidenta.

La presidenta

Senyor Luna, no crec que procedeixi.

El Sr. Luna i Vivas 

Miri, senyora presidenta...

La presidenta

Per tant, continua parlant el senyor Anselmi.

El Sr. Luna i Vivas 

Escolti’m, vostè no està seguint el protocol que s’ha 
de seguir... 

La presidenta

Gràcies, senyor Luna.

El Sr. Luna i Vivas 

...al Parlament, que és parlar de vostè i tindre el màxim 
respecte. Per tant...

La presidenta

No. És que no hi ha cap al·lusió directa a vostè, senyor 
Luna. Hi han interpretacions contínues..., i cadascú fa 
servir el to que té i si...

(Remor de veus.)



4 de març de 2010 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Sèrie C - Núm. 757

70

COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I HABITATgE SESSIÓ NÚM. 45

El Sr. Leonardo Anselmi Raffaeli

Perdón, perdón, no, no. Rectifico, perdón. Si el tono no 
es el correcto... El contenido va a ser el mismo, ¿eh? Si 
el tono no es el correcto lo voy cambiando.

La presidenta

Esperi, senyor Anselmi. Deixi’m parlar a mi ara.

El Sr. Leonardo Anselmi Raffaeli

Perdón, perdón.

La presidenta

Abans ho he dit: això funcionarà bé, si tots tenim ganes 
que funcioni bé. Per tant, apel·lo a aquestes ganes que 
crec que tots hauríem de tenir que aquest debat trans-
corri de la millor manera possible. A tots.

Endavant, senyor Anselmi.

El Sr. Leonardo Anselmi Raffaeli

El otro tema que creo que... Yo entiendo que, claro, no 
es un tema que os preocupe, el tema de los animales, o 
el tema del movimiento animalista. Pero si opináis so-
bre nosotros, como mínimo tenéis que hacer lo mismo 
que hemos hecho nosotros. Nos hemos instruido sobre 
corridas de toros, y ¡qué duda cabe! Miren el señor Zal-
dívar, si nos instruyó sobre corridas de toros. 

Hay dos objetivos que tiene el movimiento animalista. 
O sea, por un lado, tenemos lo que se llama «la libe-
ración animal» y, por otro lado, tenemos «el bienes-
tar animal». Y son dos objetivos que van muy unidos 
uno con el otro, ¿no?, independientemente de que hay 
grupos que esto no lo aceptan y demás. Para nosotros 
es tanto una ganancia que los animales mejoren en 
bienestar como que también mejoren en el hecho de 
que dejen de ser utilizados definitivamente. Claro, si 
a mí me lo pregunta..., el hecho de decir que se hagan 
o no se hagan los correbous, pues, yo, a título perso-
nal, sí que prefiero que no se hagan. Pero, si se han 
de hacer, que se hagan en las mejores condiciones 
posibles para los animales. Por lo cual, vuelvo a de-
cir que no veo ninguna incoherencia en que nosotros 
veamos con buenos ojos que se apruebe un manual de 
buenas prácticas como reglamento que sea vinculante 
y obligue a que se trate a los animales un poco mejor. 
Por lo cual, entiendo que no tengáis conocimiento al 
respecto y, por eso, pues, trato de dar esta información 
porque ni el señor Luna ni el señor Pérez, pues, parece 
que la conocen.

Yo no he dicho que la ILP sea un paradigma, ¿eh?, Da-
vid. En absoluto. Solo he dicho que la ILP –nuestra 
ILP... (Veus de fons.) No, no, he dicho que era como 
un..., has dicho que yo había puesto la ILP, pues, como 
si hubiera sido..., una ILP, como si hubiera sido el máxi-
mo acto de democracia. Para mí, sí, porque participé en 
esto. Y para las personas que han firmado seguramente 
que lo ha sido, y se han sentido políticamente más acti-
vas que ir a votar. Probablemente sí, porque han sentido 
que su firma luego tenía un resultado inmediato o podía 
tener un resultado inmediato, ¿no?

Bueno, el otro argumento que se me preguntaba,  también, 
señor Luna –y ya acabo con estas dos entradas– era el 
hecho de si yo defiendo a todos los animales. Sí, sí, de-
finitivamente; yo intento llevar el modelo de vida lo me-
nos perjudicial posible para los animales. Es imposible 
no hacer ningún daño a los animales. Lo hacemos cuan-
do conducimos o cosas por el estilo, que atropellamos 
a una rata, un conejo o lo que sea. O sea, es muy difícil 
verdaderamente hoy llevar un modelo de vida..., la so-
ciedad creo que no está por eso verdaderamente. Pero 
intento llevarlo lo más allá que pueda. Pero eso es a título 
personal. O sea, que usted me diga que yo no defiendo a 
los animales y tal. Pues, bueno, no... Le voy a aceptar la 
opinión. Para mí es ofensivo. Que sepa que eso, para mí, 
ha sido ofensivo, porque yo, aparte de tener mis trabajos 
y demás, pues, todo mi tiempo libre, todo, lo dedico a un 
activismo, que es algo que me convence.

Albert, yo no creo que ser sincero sea equivocarse. Pue-
des decir que no es conveniente. Sí, sí, me has dicho: 
«Te has equivocado, por ser sincero.» Yo no creo que 
ser sincero sea equivocarse, bajo ningún punto de vis-
ta. En cualquier caso, puede ser no oportuno. Quizás 
puedes decir que no sea oportuno para una estrategia. 
Pero partes del supuesto equivocado; has entendido mal 
mi explicación sobre el tema de los correbous. O sea, 
básicamente es esto. Yo no he hablado de que lo nuestro 
sea tacticismo político; es posibilismo social, es muy 
diferente. La política va detrás de eso. O sea, lo que es-
tos señores, todos estos señores, van a tener que votar, 
representando a sus partidos y demás, es un poco lo que 
es la voluntad del pueblo, lo que es el sentir común o el 
sentir medio de un pueblo. Pero eso no es posibilismo 
político, no tiene que ver con la política, nosotros no 
lo hemos planteado desde el punto de vista político. 
Nosotros ponemos mesas informativas, para que sepáis 
también cómo..., es nuestro termómetro. Las organiza-
ciones animalistas nos la pasamos en la calle, es nuestro 
territorio. Y ponemos mesas informativas y realmente 
nos damos cuenta de que el mayor rechazo que hay es a 
las corridas de toros, porque la gente te lo dice, y porque 
te quiere firmar más las firmas que tienen el tema de 
corrida de toros que otros tipos de firmas, que también 
tenemos recogidas. Y ahí fue cuando hicimos nuestro 
termómetro; y nos hemos dado cuenta que podíamos 
impulsar una ILP en esta línea. 

Por último, creo también que se ha interpretado mal, 
Albert, lo que comentó el señor Javier de Lucas. Dijo 
que, por su coherencia individual, debía dejar de comer 
carne. Pero hay decisiones que son individuales y de-
cisiones que son sociales. Y las decisiones sociales se 
toman mediante las leyes. Decir que la corrida de toros 
muera por una prohibición no es una muerte natural no 
es cierto. La naturaleza de la sociedad son las leyes.  
O sea, nos manejamos y nos regimos y tenemos formas 
de relación y métodos de relación entre nosotros gracias 
a que existen las leyes.

Y, en este sentido, también un poco respondo a lo que 
me decía el señor Pané, sobre la libertad individual. 
Vamos a ver, la libertad, sin duda, es algo fantástico. 
La libertad, sin duda, es algo precioso. ¡Qué duda cabe! 
Por eso hay que protegerla. Hoy estamos aquí tratan-
do de proteger la libertad. Si todo estuviera permitido, 
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si hubiera una libertad absoluta, la libertad no tendría 
para nosotros un componente positivo, no tendría una 
connotación positiva. Tendríamos miedo a la libertad 
de los otros. La libertad la tenemos que proteger. Y las 
libertades individuales nunca parten antes o por debajo 
de lo que la sociedad considera que está bien o que está 
mal. Siempre parten desde allí. Si la consideración de 
la sociedad es que las corridas de toros ya no son acep-
tables como lo eran antes, las libertades individuales 
parten a partir de allí. Entonces, cuando hablamos de 
libertades... Por supuesto, nosotros cuando hemos pedi-
do esta ILP y que esta ILP salga adelante es otra forma 
de proteger nuestra querida libertad. 

La presidenta

Molt bé. (El Sr. Pérez Ibáñez demana per parlar.) Per 
què em demana la paraula senyor Pérez?

El Sr. Pérez Ibáñez 

Perquè valori vostè, senyora presidenta, si en aquest 
punt valdria la pena fer un segon torn. Si en aquest punt 
del debat, que és la ILP, hi han arguments... Si val la 
pena, si no... El que vostè digui, eh?, no... El que vostè 
pensi, de veritat.

La presidenta

Jo considero que..., penso francament que, per avui, és 
millor que ho deixem així. D’aquí a quinze dies, conti-
nuem les compareixences. També hem de trobar altres 
formes, també, de seguir debatent entre tots i també 
amb els promotors de la ILP per anar, segurament, ma-
tisant o perfilant algunes coses de les que han sorgit. Jo, 
si no és que hi ha un clam unànime, crec que..., franca-
ment, és millor deixar-ho aquí i acabar avui la compa-
reixença. El segon torn és potestatiu i... 

El Sr. Pérez Ibáñez 

Doncs, si m’ho permet...

La presidenta

...per tant, no em sembla oportú, francament.

El Sr. Pérez Ibáñez 

D’acord, absolutament d’acord. Si em permet deu se-
gons per una petitíssima contradicció que ha dit... No, 
no girarà el debat. 

La presidenta

Deu segons, oi? 

El Sr. Pérez Ibáñez 

Deu segons. Cregui’m, cregui’m que en cap moment 
he volgut tirar-li a sobre el moviment animalista. Cre-
gui’m, de veritat. Cregui’m, si us plau.

Gràcies.

La presidenta

D’acord, doncs. 

El Sr. Leonardo Anselmi Raffaeli

Me alegro.

La presidenta

Aclarits els termes... (El Sr. Luna i Vivas demana per 
parlar.) Senyor Luna, per què em demana la paraula? 

El Sr. Luna i Vivas 

El nostre grup, vaja, no requereix una urgència que hi 
hagi unes rèpliques, en absolut. Simplement, doncs, 
dir que nosaltres en cap moment hem ficat en dubte la 
plataforma –en cap moment. Això no vol dir que qui 
la pugui dirigir... Però aquí parlem de persones, de lli-
bertat individuals.

La presidenta

Gràcies. (El Sr. Rivera Díaz demana per parlar.) Per què 
em demana la paraula, senyor Rivera? 

El Sr. Rivera Díaz 

Doncs, senyora presidenta, per contradiccions, com diu 
el Reglament. 

La presidenta

Vint segons.

El Sr. Rivera Díaz 

No, simplement aclarir, com que s’ha referit a la platafor-
ma i al nombre de firmes de... Jo crec que està enregistrat; 
he dit i he començat felicitant les 180.000 persones que 
signaven la plataforma. Per tant, vull deixar molt clar 
això, i també deixar molt clar tot el respecte per als vo-
tants de Ciutadans i per a qualsevol votant de Catalunya.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, doncs. Em sembla que queda, tot plegat, acla-
rit. (El Sr. Anselmi Raffaeli demana per parlar.) Doncs, 
molt breument, senyor Anselmi. 

El Sr. Leonardo Anselmi Raffaeli

Sí, sí; gracias por haber dicho que realmente no se po-
nía en duda la plataforma. Nuevamente ha sido usted 
ofensivo conmigo por el tema este de la dirección o no 
dirección. En realidad somos totalmente asambleístas. 
Pero, bueno, también yo creo que los señores de las 
Tierras del Ebro se han buscado unos amigos que no 
les convienen mucho.

La presidenta

Bé, deixem-ho així. Demostrem que som pacífics. (La 
presidenta riu.) I donem per finalitzada la sessió.

Com sabem, el dia 17 a les quatre reprendrem amb les 
noves compareixences.

S’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a les set del vespre i nou minuts. 



Nota de rectificació

Al DSPC-C 712, del 20 de gener de 2010, a les pàgi-
nes 3, primera columna, vint-i-tresena línia; 4, primera 
columna, vint-i-dosena i quaranta-cinquena línies; 8, 
primera columna, cinquanta-setena línia; 11, segona co-
lumna, trenta-dosena i trenta-setena línies, i 13, primera 
columna, quarantena línia: 

On diu «Zeballos» ha de dir «de Zevallos».


