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Tjurfäktningen 
lever vidare

DET VANKAS tjurfäktning på Monumental de Barcelona. Den 
populära toreron Julian Lopez står i mitten av arenan med svärdet 
gömt bakom det blodröda skynket. Tjuren frustar och gräver med 
klövarna i sanden. Tar sats mot sin motståndare. Ett förväntansfullt 
sorl hörs från läktarna. 

Spaniens så kallade nationalsport är fortsatt populär. Somliga häv-
dar att den tillhör det europeiska kulturarvet. Och trots högljudda 
protester från djurrättsorganisationer och EU-parlamentet fortsät-
ter dödsdansen på arenan.
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Söndagskväll i Barcelona. Kylan 
sticker i kroppen trots att det är i slu-
tet av april och sommaren står för dör-
ren. Det kommer plötsligt en regn-
skur och paraply efter paraply viks 
ut bland publiken som sitter på den 
nedre delen av läktarna. På de dyra, 
eftertraktade platserna. Det är in-
gen ovanlighet att ”corridas de toro”, 
eller tjurfäktning, regnar bort under 
vårmånaderna. Under högtiden ”la 
feria” i Sevilla i början av april fick 
man stå ut med skyfall hela veckan. 

Men tjurfäktaren i mitten av are-
nan tycks helt oberörd av regnet, 
fokus ligger endast på tjuren han 
har en knapp meter framför sig. 

Det är den magnifike Julian Lopez, 
som också går under namnet ”El Juli”. 
Iklädd den gyllene dräkten, ”el traje 
de luces”, gör han sig beredd att avslu-
ta dödsdansen med tjuren. Publiken 
jublar när det långsmala svärdet som 
han har gömt bakom sitt blodröda 
skynke åker upp i luften med ett ryck.  
Dödsmomentet är en kritisk punkt 
för matadoren. Det gäller att han 
gör jobbet snabbt och effektivt. Allt 
som allt har han 20 minuter på sig att 
döda tjuren. Tar det längre tid, eller 
om han avstår från att döda den, har 
han brutit mot reglerna. I ett sådant 
fall kan han bötfällas, eller i värsta 
fall bli avstängd från tjurfäktande. 

Mina tankar går till de kraftfulla, 
friska tjurarna som bara några da-
gar tidigare anlände till arenan. Nu 
står tjuren där och andas så tungt 
att det nästan hörs upp på läktaren. 
Han blod rinner från manken, men 
trots det är han fortfarande stark.    

Några dagar tidigare är arenan 
stilla och tyst. Namnet på platsen är 
Monumental de Barcelona, men den 
kallas precis som alla andra tjurfäkt-
ningsarenor i Spanien ”la Plaza de 
toros”. Den ligger längs gatan Car-
rer de la Marina, endast tio minuters 

promenad från den världsberömda 
och pampiga skapelsen av arkitekten 
Antonio Gaudi, la Sagrada familia. 
Monumental är en mäktig byggnad 
i brunt tegel, med torn och delar 
beklädda med blå och vit mosaik. 
Det har funnits ytterligare två arenor 
för tjurfäktning i Barcelona, varav 
den ena togs ur bruk för många år 
sedan. Den andra, belägen vid Pla-
za España i en annan del av staden, 
förvandlas just nu till en köpcenter. 

Luften i gångarna inne på arenan 

doftar denna morgon av målarfärg 
och såpa. Två städerskor moppar 
stentrapporna upp mot läktaren och 
skrattar gott åt någonting. Lite längre 
bort står en man och målar en ledstång 
vit. Han hälsar glatt god morgon. 

En lastbil står parkerad i den bor-
tre ändan av arenan. Plötsligt klingar 
ett eko av högljudda mansröster i 
stengången. En hård duns hörs ini-
från lastbilen. Tjurarna är på väg in. 

− Vi tar ut dem en och en ur 
bilen och samlar dem sedan i en in-

Tjursäsongen tar sin början

Många nyfikna har samlats för att se tjurarnas ankomst till arenan. Foto: Eva Wallsten
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hägnad fram till lördag, berättar 
Angel Santos på läspande spanska. 

Hans yrke är att transportera tju-
rar till och från de olika arenorna 
runt om i Spanien. Just idag har han 
kommit från Madrid med de åtta 
stora tjurarna som behövs för lörda-
gens tjurfäktning här på Monumen-
tal. Det är den första för säsongen 
och en viss stress anas bland dem 
som jobbar med evenemanget. Runt 
om i staden hänger stora affischer 
som berättar om säsongspremiären. 

Mannen som säljer inträdesbiljet-
ter bekräftar att många biljetter har 
sålts för lördagen. Söndagsbiljetterna 
gick åt som smör i solsken tack vare 
att den näst intill legendariske tore-
ron José Tomás deltar på nytt. Julian 
Lopez är ett annat dragplåster som 
gästar Monumental på söndagen.  

Angel Santos springer över last-
bilstaket fram till ett av bilens nio 
bås och drar upp den till synes tunga 
dörren för att släppa tjuren fri. En 
lång, smal gång ska leda tjuren bort 
mot den inhägnad där han tillsam-
mans med de andra djuren får spen-
dera de kommande dagarna, i väntan 
på framträdandet och i slutändan 
döden. De ska dessförinnan bland 
annat undersökas grundligt av en 
veterinär. Tjurarna får inte ha några 
defekter när de deltar i tjurfäktning. 

De fullvuxna tjurarna väger un-
gefär 650 kilo. Köttet från djuren 
som dödas på arenan kallas ”carne 
de lidia” och säljs ibland i lokala 
butiker, även om det enligt lag 
är förbjudet att sälja det köttet.  

En man klädd i klargrön over-
all och med en röd, stor flagga i ena 
handen kommer springande. Han 
släpper ner flaggan framför båset 
för att påkalla tjurens uppmärksam-
het. Efter en stund lyckas försöken 
och en kraftfull och bläcksvart tjur 
med tjocka, spetsiga horn kommer 
stormande ut ur båset. Hans steg 
mot stengolvet klingar i takt med de 
frustande ljuden, och ett moln som 
doftar av dynga och hö stiger uppåt.

−Titta vilket vackert djur, se så 

han rör sig, säger Angel Santos med 
beundran i rösten.  Han får med-
håll från mannen i grönt, Fransisco. 

Snart har alla åtta tjurarna kommit 
till sin inhägnad och åskådarna som 
samlades för att titta på kan återgå 
till sina arbetsuppgifter. Städerskorna 
tackar för titten och vandrar bortåt. 
Angel Santos börjar tvätta ur båsen 
och ska sedan bege sig ut på vägen 
igen. Han berättar att det har blivit 
många transporter till Monumental 
för honom och brodern, som han 
driver företaget tillsammans med. 
Det var tack vare brodern som han 
började med tjurtransporter. Job-
bet är både bra och omväxlande. 

− Det är i grunden ett jobb som 
alla andra. Man behöver lastbils-
kort och en utbildning i djurvård 
för att klara av det. Jag tycker det är 
ett nöje att hålla på med tjurarna. 

Det är lördag och säsongspremiären 
är nu nära. Stämningen tycks stiga 
ju närmare Monumental man kom-
mer. Längs gatan strövar en och an-
nan turist med kamera runt halsen 

och karta i handen. Somliga stan-
nar vid entrén för att köpa biljetter, 
men de flesta av dem ser ut att ha 
andra mål för dagen. De blir nästan 
osynliga i vimlet av Barcelonabor. 

Baren som ligger granne med are-
nan är full av kostymbeklädda her-
rar och en och annan kvinna med 
vällagt hår och skyhöga klackar. Det 
är nu fyra timmar innan säsongens 
första tjurfäktning ska till att börja 
och många laddar upp med en öl 
eller ett vinglas och högljudd dia-
log om allt mellan himmel och jord. 

Lite längre ner längs Carrera de la 
Marina, vid huvudentrén, står señor 
Gomez. Han kan beskrivas som en 
alltiallo på Monumental, som huvud-
sakligen ansvarar för museet som är 
öppet alla dagar utom när tjurfäktnin-
gen pågår. Idag är han istället portvakt 
och avgör vilka som får lov att passera 
genom entrén vid denna tidpunkt.

− Någon måste hålla ordning, men 
det är tufft en sådan här dag, säger 
han och rättar till hatten på huvudet. 

Många som vill in säger sig vara 
representanter från pressen, både 
från tidningar och TV. Utöver den 
spanska pressen hörs också en del 
från Frankrike, ett annat land där det 
finns ett visst intresse för tjurfäkt-
ning. Fransmännen känns lätt igen 
på den utpräglade dialekt som ly-
ser igenom när de talar sin trevande 
spanska. Señor Gomez hänvisar 
bestämt alla journalister till en an-
nan zon. Här får bara de som arbetar 
med evenemanget passera just nu. 

Det är cirka 300 personer i tjän-
st när det vankas tjurfäktning på 
Monumental och arbetsuppgifterna 
är väldigt skiljda. Vissa jobbar med 
insläpp och klipper biljetter, andra 
säljer sittkuddar och tilltugg åt pub-
liken. Det finns också de som arbetar 
med tjurarna och ser till att de kom-
mer in på arenan. I deras arbete in-
går också att släpa ut djurkropparna 
efteråt. Los toreros, tjurfäktarna, 
har inte kommit till Monumental 
ännu. De har för vana att alltid an-
lända sist av alla och gå in och göra 

Angel Santos är på väg till lastbilen för att 
släppa ut ännu en tjur. Foto: Eva Wallsten



sin grej, berättar señor Gomez.  
En rökande kvinna med knallröda 

lösnaglar och långt svart hår springer 
fram till señor Gomez och ger hon-
om de sedvanliga kyssarna, en på 

varje kind. Det visar sig att hon är en 
god vän till honom som frekvent bru-
kar besöka Monumental. Hon har 
kommit för att försöka få en glimt 
av tjurfäktarna på nära håll. Mellan 
halsblossen kvittrar hon intensivt på 
castellano, eller riksspanska.  Señor 
Gomez kommer ursprungligen från 
Sevilla och kommunicerar därför al-
drig på catalán, som annars är huvud-
språket för de boende i Barcelona. 

− Det finns många intresserade som 
tittar in då och då och pratar om det se-
naste inom tjurfäktning, berättar han.    

Nästa dag är Carrera de la marina 
fylld till bristningsgränsen. Person-
alen har knappt hunnit hämta sig från 
lördagens corrida. Runt Monumental 
trängs människor i blandade åldrar 
och storlekar för att komma fram 
till entrén. Arenan har många ingån-
gar och det gäller att gå rätt, annars 
blir du inte insläppt och ivägskickad 
ut i trängseln på jakt efter den rätta 
porten. Arrangörerna räknar med 
att det är ungefär 20.000 personer 
som har biljetter till corridan denna 
söndag, och försäljning av de allra sis-
ta platserna högst upp på bakre läk-

taren pågår fortfarande. Entrébiljet-
terna varierar mycket i pris beroende 
på var man sitter. De allra dyraste 
kostar drygt 1400 svenska kronor, 
medan de billigaste går för 200.

 Väl innanför portarna vimlar det av 
folk i de stengångar som några dagar 
tidigare var helt tomma, sånär som på 
städerskor och målare. Jag skulle lika 
gärna kunna befinna mig på fotboll-
sklubben FC Barcelonas arena Camp 
Nou precis före avspark. Värmen är 
tryckande, trots att det är en relativt 
kall vårdag i Barcelona. Dryga fem-
ton grader i luften och tunga moln på 
himmelen. På damtoaletten står en 
grupp unga kvinnor i skräddarsydda 
dräkter och speglar sig. Någon bättrar 
på det färgstarka läppstiftet. Välkläd-
da är också många av männen som 
springer runt i gångarna. Några barn 
syns inte till någonstans. Förklaringen 
står skriven på pristavlan vid huvu-
dentrén. Det är förbjudet för alla un-
der fjorton år att gå på tjurfäktning. 

Ett antal branta trappor leder upp 
till övre läktaren, ”la andanada”. En 
cigarett i ena handen och en plast-
mugg öl i den andra tycks vara obliga-
toriska ting på en tjurfäktningsläktare. 
Många har också med sig kikare för 
att se mer av dödsdansen på arenan. 

Ikväll är det tre matadorer som 
publiken riktar sin uppmärksamhet 
mot. Finito de Córdoba, Jose To-

mas och Julian Lopez. Beroende på 
hur bra de lyckas kan de få öronen 
på tjuren som trofé. I få fall till och 
med svansen. Att få svansen på den 
döda tjuren indikerar att toreron 
har gjort sitt jobb med perfektion. 
Denna söndag är det bara publikfa-
voriten Julian Lopez som får båda 
öronen på sin sista tjur, efter att ha 
gett djuret dödsstöten i luften. De an-
dra matadorerna glöms snabbt bort. 

Ett öronbedövande jubel brister 
ut när arenachefen, “el presidente”, 
överräcker den nyskurna trofén.

 ”En omgång till!” skriker många 
i publiken. Ropen tilltar när han-
den med tjuröronen kommer upp i 
luften. Dessa öron är knappast hans 
första. Enligt uppgiften i häftet som 
följde med entrébiljetten har han re-
dan fler än 1.500. Detta sedan han in-
ledde karriären som matador år 1999.

Julian Lopez går några ärovarv 
tillsammans med sina banderille-
ros. De gör sitt bästa för att plockar 
upp så många som möjligt av de 
röda rosor som regnar in över dem. 

Men det blir ingen andra omgång. 
Lopez trippar ut från den nu soliga 
scenen med sitt blodiga svärd i ena 
handen och öronen i den andra. Han 
går i den fåra av sand och blod som 
kom till när tjurkroppen släpades ut 
några ögonblick tidigare. Innan Lopez 
försvinner bakom porten vinkar han 
ett sista adjö till sin publik. Solen som 
precis har kommit fram bakom mol-
nen får guldet på hans gyllene dräkt att 
gnistra. Precis som hans stolta leende.



Ernest Hemingway skrev på 30-
talet en bok om den spanska tjurfäkt-
ningen. Detta efter att han hade sett 
många corridas de toro, tjurfäktnin-
gar, och lärt känna aktiva och insatta. 
Han spenderade år i Spanien, sökan-
des efter kärnan i traditionen som 
vållar så starka känslor hos männis-
kor. Det är uppenbart att Heming-
way själv fattade tycke för skådespelet 
och han tycks uppmana sina läsare att 
söka sig till en arena för att åtminstone 
uppleva tjurfäktning en gång i livet. 

I ett av bokens kapitel skriver 
Hemingway att det finns en punkt när 
det är fullständigt lönlöst att beskriva 
vad tjurfäktning innebär, om inte 
personen som läser beskrivningen 
har en egen upplevelse av fenomenet.

Han jämför situationen med sex-
uellt samlag. Ingen person kan förstå 
hur det är om han eller hon inte har 
varit med om det själv. I slutändan 
är det alltid en individuell upplev-
else som ingen annan kan sätt ord på. 

Jag vill instämma i Hemingways 
resonemang. Känslan efter att ha 
sett en corrida är svår att återberät-
ta. Det är helt enkelt svårt att hitta 
ord som bra beskriver tankarna som 
strömmar genom huvudet när 
man sitter där på läktaren. 

Under min vistelse i Barcelona 

gick jag tillsammans med en väninna 
på tjurfäktning för första gången. In-
nan vi gick in var jag mycket nervös. 
Visste inte vad jag skulle förvänta 
mig. Ett blodbad? En massaker? 

Väl där satt vi båda helt tysta un-
der de två, nästan tre timmar, som 
corridan varade. Människorna runt om-
kring oss hade uppenbarligen sett tjurfäkt-
ning tidigare, de var otroligt högljudda. 

Tystnaden mellan mig och min vän-
inna hade ingenting att göra med att vi 
är några lågmälda typer. Och även om 
jag inte riktigt kan sätta ord på känslan 
så vet jag att den inte har någonting 
med blodbad eller massaker att göra.  

Någon jag talade med beskrev 
tjurfäktning som en publik 
avrättning av tjurar. En annan kal-
lade det för mord, rätt och slätt. 

Och visst är det nära till hands att 
kalla det för avrättning, mord, slakt 
eller tortyr. Det handlar ju trots allt 
om den döden. Döden är huvudroll-
sinnehavaren på tjurfäktningsarenan. 
Den är överallt. Den mest uppen-
bara döden handlar om tjuren. Det 
är tjuren som får svärd i ryggen och 
blöder floder. Det är tjurens död som 
säljer. Men döden närvarar också på 
ett annat sätt. Matadoren utmanar 
ödet många gånger om när han at-
tackerar djuret och detta framkallar 

känslan av att också hans liv är i fara. 
Och även om matadoren i nio fall av 
tio klarar sig helskinnad så finns ändå 
nära-döden-upplevelsen där. Kan-
ske är det därför den spanska pub-
liken tar matadoren till sitt hjärta?   

Utanför tjurfäktningsarenan på 
dagen för min första tjurfäktning-
supplevelse befann jag mig öga mot 
öga med konflikten. På ena sidan 
av gatan stod glada människor och 
viftade med sina entrébiljetter. På 
andra sidan av gatan stod folk med 
trummor och plakat som skrek i pro-
test. Protesterna är både rimliga och 
logiska. I dagens moderna samhälle 
känns tjurfäktningstraditionen kan-
ske förlegad och barbarisk.  Detta 
till trots är det ändå ett faktum att 
kulturen har övervunnit kritiken. 

Tjurfäktningen lever vidare, 
och den gör det i högsta grad.

Allting kan inte ses i svart och vitt. 
Det finns nyansskillnader. För ett 
skådespel där döden har huvudroll-
en, eller en dans med döden om man 
så vill, har uppenbarligen ett un-
derhållningsvärde för många. Och 
oavsett om man på förhand tycker 
att tjurfäktning är fel så bör man 
nog uppleva den innan man defini-
tivt bestämmer sig. Det är en speci-
ell känsla, och en adrenalinkick. 

Var och en bör ge sig själv 
chansen att få uppleva något 
utöver det vanliga. Jag är glad att 
jag gick till Plaza de toros den 
där söndagskvällen i Barcelona.  

Dödsdansen fortsätter
KRÖNIKA



Ärren från förr försvinner aldrig
Señor Gomez står och putsar en 
glasmonter i sitt museum. På 
insidan sitter bilder från tiden då 
han själv gick ut på arenan och 
mottog pulikens hyllningar. Den 
tiden är sedan länge förbi. Men 
tjurfäktningen är fortfarande 
hans liv. 

Måndagen i Barcelona är varm 
och fuktig. Jose Luis Gomez Fernan-
dez, som föredrar att bli kallad señor 
Gomez, har ändå valt att klä sig i en 
prydlig och varm kavaj i grått, över 
bomullsväst med tillhörande randig 
skjorta. Det är tänkt att vi ska tala om 
hans nu avlägsna karriär som tjurfäk-
tare. Men konversationen tycks stän-
digt glida iväg mot nuet. Han pratar 
gärna om tjurfäktningsmuseet som 
han ansvarar för, arenan och föreställ-
ningarna som är aktuella på Monu-
mental de Barcelona. Så efter ett par 
tålmodiga försök öppnar han sig 
lite och börjar tala om sin ungdom.    

− Vet  du, min karriär var sorglig.
Han tar ett par steg närmare mig 

och böjer sig framåt, som om han 
känner att det han är på väg att säga 
måste viskas. Ingen annan bör höra. 

− Det fanns dagar då vi var tvung-
na att äta apelsinskal för att vi inte 
hade råd med någon annan mat. Jag 
säger då det, det var väldigt tufft för 
oss. Men måste man så måste man. 

  Señor Gomez befinner sig i det 
han kallar för sitt museum. Museet 
ligger inne i tjurfäktningsarenan och 
inträdet kostar fem euro. Han försök-
er prata med ett besökande par. De är 
uppenbarligen turister och kan inte 
kommunicera på spanska. Ungefär 
lika dåligt som när han själv försöker 
med engelska. Han löser situationen 
genom att istället peka och nicka 
mot de välputsade glasmontrarna, 
som han själv har ställt upp, innehål-
lande dräkter förgyllda av guld och 
paljetter. De dräkter som används 

av dagens toreros ser likadana ut. 
Museet är i övrigt fullt med föremål, 

bilder och tidningsutklipp som visar 
på historien om tjurfäktning i Span-
ien. Señor Gomez nöjer sig till slut 
med att visa paret textskyltarna med 
information på såväl franska, engelska 
och tyska. De nickar artigt och tackar. 

− Jag har jobbat här många år 
nu, därför känns det som att det 
är mitt museum, skrattar han. 

Museet och tjurfäktningsarenan 
finns i själva verket med i de flesta 
guideböcker över Barcelona, och 
under högsäsongen kommer många 
turister hit. Det är nu mitten av april 
och säsongen har inte riktigt börjat, 
därför har han ganska lugna dagar 
på jobbet. Bara helgerna är hektiska, 
i samband med tjurfäktningen som 
anordnas. Då får señor Gomez an-
dra uppgifter. Till exempel fick han 
under helgen vakta huvudentrén. 

Tanken på att tjurfäktare i Spanien 
för blott trettio år sedan satt och åt 
apelsiner med tillhörande skal för att 
överleva känns märklig. Nu ser det 
dock annorlunda ut, berättar señor 

Gomez. Tjurfäktningen har blivit 
kommersiell och många av de aktiva 
är kända, eftertraktade och tjänar dä-
refter. Media uppmärksammar dem 
gärna, både i form av direktsändning i 
TV  och i tryckt press. Inte minst i den 
renodlade, månadsutgivna tidskriften 
6Toros6 som säljs i tidningsstånd i 
hela Spanien. Tjurfäktarna behöver 
inte kosta på nånting själva utan an-
länder bara till arenorna och gör sina 
uppträdanden. När Gomez skulle 
fäktas fick han själv fixa banderille-
ros och picadores, de personer som 
först intar arenan och ”värmer upp” 
tjuren innan matadoren ska in. Han 
fick också dela med sig av de få pese-
tas han tjänade på ett framträdande. 

När Gomez började sin karriär 
som tjurfäktare i slutet av 60-talet 
var han ung, endast 16 år. Han växte 
upp i Sevilla och det var också där 
han stannade så länge han fortfar-
ande var aktiv. Inspirationen till yrket 
kom från hans pappa, som jobbade 
med skötsel av tjurarna som kom till 
Plaza de toros i Sevilla. Redan som 
liten grabb började han hänga med 
fadern på arenan och såsom många 

Señor Gomez inne på tjurfäktningsarenan dagen efter säsongens första corrida i Barcelona. 
Foto: Eva Wallsten
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andra små pojkar tyckte han om att 
träna med muletan, det röda skynket, 
inne på arenan. Plötsligt kom den da-
gen då han fick höra att han hade ta-
lang för tjurfäktning. Hans pappa var 
överförtjust i hans val att satsa vidare.   

Ett gammalt, svartvitt foto som 
han har behållit i plånboken visar en 
mycket stilig, slank ung man iförd den 
klassiska dräkten som nu hänger i en 
monter i hans museum. I hans ansikte 
anas fortfarande samma uttryck, men 
numera sitter ett par mörkt tonade 
glasögon på näsan, och på överläp-
pen har han en prydlig och välklippt 
mustasch. Han pillar ofta på mus-
taschen när han tar paus mellan de 
lågmälda svaren angående karriären. 

− Jo, det var som sagt väldigt 
sorgligt, upprepar han åter igen. 

Men samtidigt som han uttalar 
dessa ord med andalusisk dialekt gör 
han en min, eller närmare bestämt 
ett flin, som inte är i samklang med 
orden som kommer ut ur hans mun.

−Allting var förstås inte dåligt. 
Det fanns många bra stunder också. 
Som torero fick jag vara i rampljuset 
och jag mottog många hyllningar. 

Han lägger på ytterligare ett flin 
i ansiktet och böjer sig på nytt fram 
för att viska nästa förbjudna fras.

− Och i slutändan så gjorde jag 
det förstås för tjejernas skull. Det var 
de fina, välbärgade damerna man var 
ute efter. Men på den tiden kunde 
man inte skylta med sex som man 
kan idag. Det var ett annat samhälle. 

Han träffade aldrig någon speci-
ell tjej när han var aktiv. Det var 
istället under tiden när han gjorde 
militärtjänstgöring i Katalonien 
som han träffade kvinnan som fick 
honom att överge rötterna i Anda-
lusien och flytta till Barcelona för 
gott. Hans åsikt är att det förmodli-
gen är bäst att inte vara gift när man 
är aktiv som tjurfäktare. Som exem-
pel lyfter han fram nutida toreron 
“Finito de Córdoba” som vid gårda-
gens corrida buades ut av publiken.

− Titta på “Finito”, han var 
väldigt bra innan han gifte 

sig.  Nu är han jättedålig.
Det handlar om att han inte längre 
bryr sig lika mycket om tjurfäkt-
ningen när han har andra saker 
att tänka på. Tjurfäktning är en 
konst. Man måste ha fullständigt 
fokus för att lyckas bra. Och bran-
schen kräver att du gör det bra, an-
nars kan du bli avstängd, säger han. 

Släptåget av kvinnor till trots så är 
det uppenbarligen något med kar-
riären som har lämnat ärr hos señor 
Gomez. Bokstavligt talat. De fyra 
åren i rampljuset fick ett abrupt 
slut när han vid tjugo års ålder träf-
fades av ett horn i sidan efter att han 
missbedömde tjurens rörelser. Han 
skadades svårt. Utan att knäppa upp 
den välstrukna skjortan illustrerar 
han raskt var på magen hornet gick 
in, samt omfånget av det ärr som 
hornet har efterlämnat. En lång reva 
längs med sidan är synlig än idag. 

− Efter det kunde jag inte fortsät-
ta längre. Det blev för mycket. 

Kanske är det denna incident 
som har gjort att ledorden för 
hans karriär tycks vara ”sorgligt” 
och ”tufft”. Något annat säger mig 
att det har med skam att göra. Jag 
frågar om troféer, öron och svan-
sar, och det kommer fram att han 
aldrig lyckades ta hem någon un-
der sin tid i rampljuset. Långt ifrån 
alla lyckas med den bedriften, kan-
ske ännu färre på señor Gomez tid.  

Han menar på att det var svårare 
förut, framförallt för att tjurarna var 
annorlunda. Inte större, men piggare 
och snabbare. Tjurarna strövade ofta 
fritt på stora områden och blev därför 
mer vältränade. Resultatet blev att de 
var betydligt vildare på arenan och 
skaderisken för toreron var större. 

Klockan har blivit två och museet 
ska till att stänga för lunch och sies-
ta fram till klockan fyra. Gomez tar 
en sista runda för att se till så allting 
står där det ska. Han torkar bort en 
fettfläck från en av glasmontrarna 
och visar samtidigt några av bilderna. 

−Här är bilder från min tid. Se, 
vi var mycket smalare än de är idag.

Han låser dörrarna och vi bör-
jar gå mot utgången av arenan. Han 
ska ta Metron några stationer in-
nan han är hemma hos sig. Jag 
får en kyss på vardera kind och 
en ny inbjudan till Barcelona. 

− Kom tillbaka i sommar. De bästa 
corridas är alltid under sommaren.  

Inne på museet står välputsade glasmontrar 
som señor Gomez har gjort iordning. Här “el 
traje de luces”, ljusets dräkt, som toreros bär 
när de uppträder. 

Tjurens huvud hänger på museet. En 
fullvuxen tjur väger ungefär 650 kilo. 



Tjurfäktningen i Spanien möter 
starkt motstånd i landet och inom 
EU. 

I Barcelonaområdet är pro-
testerna som starkast och endast 
en arena finns kvar i provin-
sen. Anti-tjurfäktningsgruppen 
ADDA jobbar för att också den 
ska försvinna.  

Barcelona är huvudstad i Katal-
onien i norra Spanien. Här har mot-
ståndet mot tjurfäktningen länge 
varit stort. Försök till att  etablera 
flera arenor runt om i provinsen 
har gjorts, men utan  framgång. 
Endast en, la Monumental de 
Barcelona, finns kvar i dagsläget.  

Oskar Trueba är en Barcelonabo i 
30-årsåldern. Han förkastar tjurfäkt-
ning och anser att det är en skam för 
Spanien att traditionen lever vidare. 

− Jag hatar tjurfäktningen och allt 
den står för. Jag vet att många med mig 
känner så.  Speciellt de unga, säger han.

Många med samma uppfattning 
visade upp sig under årets första 
tjurfäktning. Söndagen den 20 april 
äger en stor protestaktion rum utan-
för Monumental. Trummande och 
skrik dränker ljudet från storstad-
strafiken, och plakat med bloddrän-
kta tjurar och uppmaningar att sluta 
döda pryder trottoaren. Ett tåg av 
polisbilar står uppradade längs sam-
ma trottoar, med utställda poliser 
som sammanbitet övervakar hän-
delserna utanför tjurfäktningsarenan.

 Detta hindrar dock inte drygt 
20.000 åskådare från att köpa in-
trädesbiljetter till corridan, som i det 
närmaste är utsåld. I maj månad väntar 
ytterligare tre tjurfäktningsevent i Bar-
celona, och sedan rullar schemat på.

Tjurfäktningen i Spanien har anor 
från 1000-talet. Exakt när eller hur 
traditionen kom till landet är dock 
oklart. Idag dödas uppskattnings-
vis 100.000 tjurar varje år i tjurfäkt-

ningssammanhang. Sex tjurar deltar 
i varje corrida, och under ett år an-
ordnas upp mot 17.000 evenemang i 
Spanien.  Det står skrivet i regelverket 
att tjurarna måste dödas på arenan. 
Enda undantaget är om tjuren anses 
så pass tapper att den bör skonas. I 
Portugal, ett annat europeiskt land 
där tjurfäktning förekommer, dö-
dar man inte tjurarna på arenan.  

Djurrättsorganisationen ADDA , 
som jobbar för att arenan i Barcelona 
ska stängas och därmed upphöra med 
all tjurfäktningsaktivitet har samlat 
700.000 namnunderskrifter. Dessa har 
lämnats till parlamentet i Katalonien. 
Till parlamentet lämnades också en 
begäran att man bör göra en åtstramn-
ing av djurrättslagen. I dagsläget ut-
gör tjurfäktningen ett undantag, det-
ta på grund av det kulturella värdet 
som traditionen anses ha.  Benämn-
ingen “Spaniens nationalsport” är 
fortfarande vanligt förekommande.

ADDA var också värd för en in-

Protester ljuder i Barcelona

Polis fanns på plats för att övervaka demonstrationerna utanför Barcelonas tjurfäktningsarena den 20 april. Foto: Eva Wallsten
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ternationell konferens i Barcelona 
den 21 och 22 februari i år. Konfer-
ensens syfte var att diskutera tjurfäkt-
ningen och möjliga åtgärder för att 
få bort traditionen från i första hand 
Katalonien. 200 representanter från 
olika länder fanns närvarande un-
der konferensdagarna. Punkter på 
dagordningen var till exempel den 
utbredda lobbying som förekommer 
runt tjurfäktningen, samt massmedi-
as ovilja att framhålla att majoriteten 
av spanjorerna inte vill ha den kvar.

Inom media  förändras attityderna 
mot den tusenåriga traditionen. En 
av landets största, publika kanaler 
TVE sänder mindre tjurfäktning 

än någonsin. Man slutade med di-
rektsändningar från festivalerna 
under 2007 och har för närvarande 
bara kvar sammandrag i TV-rutan. 
Detta trots att tittarsiffrorna för 
tjurfäktning generellt är höga. Sän-
dningsrättigheterna är dessutom bil-
ligare än för andra sportevenemang. 

 Den officiella anledningen är att 
man vill skona de yngre tittarna från 
våldet, eftersom att tjurfäktning live en-
dast är tillåtet för barn fyllda fjorton år.  

Det finns dock kanaler som istället 
har gått åt andra hållet. Betalkanalen 
Canal+ kommer för första gången 
att erbjuda möjligheten att se samt-
liga 24 tjurfäktningar som anordnas 
under högtiden San Isidor i Madrid. 

Dessutom kan högtiden följas via 
webb-TV eller i mobiltelefonen.

Protesterna mot tjurfäktningen 
pågår inte bara i Spanien. Frågan har i 
och med Spaniens medlemsskap i EU 
också hamnat på Europanivå. I början 
av 2007 kom EU-parlamentarikerna 
Robert Evans, Mojca Drčar Murko, 
Gitte Seeberg och svenske miljöpar-
tisten Carl Schlyter med en skriftlig 
förklaring där de kräver att kommis-
sionen förbjuder tjurfäktningen inom 
hela EU. I förklaringen hänvisas bland 
annat till kommissionens handling-
splan för djurens välfärd som gäller för 
2006 till 2010. Parlamentarikerna vill 
också ha garantier för att inga bönder 
som föder upp tjurar för tjurfäkt-
ning beviljas jordbruksstöd från EU.

Den spanska organisationen Mesa 
del Toro bemötte förslaget med 
starka protester. I motsats till parla-
mentarikerna hävdar de att tjurfäkt-
ning är en del av det europeiska, 
kulturella arvet. Som en replik på 
parlamentarikernas förslag kommer 
Mesa del Toro att hålla en utställn-
ing om tjurfäktning i Bryssel, med 
förhoppningen att Europa ska se att 
det är en acceptabel tradition. Ut-
ställningen, som går under namnet 
“Mellan mannen och tjuren” blir 
verklighet den fjärde och femte juni.  

Det finns ungefär 170 pro-
fessionella tjurfäktare, eller 
matadorer, i Spanien. 

Varje år dör runt 100.000 
tjurar i Spanien till följd av 
tjurfäktning. 

Matadoren dödar tjuren ge-
nom att sticka ett långsmalt 
svärd i nacken på djuret.

Tjuren måste dö inom 20 mi-
nuter, annars har matadoren 
gjort sig skyldig till regelbrott.

 

Monumental de Barcelona, sista tjurfäktningsarenan i Katalonien. Foto: Eva Wallsten



Ämnesval och motivering
Jag har sedan länge varit intresserad 
av fenomenet tjurfäktning. Jag läste 
spanska i Andalusien under en tid 
och fick upp ögonen för traditionen 
när vi vid ett tillfälle fick undervis-
ning om just tjurfäktning, ord ank-
nytna till denna och mycket mer. 
Mitt intresse uppstod tack vare min 
egen förvåning. Varför lever denna 
kontroversiella tradition kvar? Och 
kanske framförallt, hur kommer det 
sig att den är så rotad i samhället

Jag hade redan från början klart för 
mig att jag ville försöka förmedla kul-
turen runt tjurfäktning genom mina 
texter. Hur jag skulle komma åt den 
visste jag dock inte på förhand. Innan 
jag åkte till Barcelona läste jag artiklar 
skrivna i Sverige och i spansk media 
under de senaste åren. Jag upptäckte 
snabbt att tjurfäktningen mest är om-
skriven i resereportage i Sverige, med-
an spansk medias rapportering liknar 
sportjournalistik. Min uppfattning 
är att en fördjupning om tjurfäkt-
ning inte har gjorts här i Sverige, och 
därför var det angeläget att gå vidare.

Syfte och publicering
Avsikten med min artikelserie är att 
visa att spansk tjurfäktningskultur le-
ver och är stark, detta trots de många 
protester som ständigt hörs både i 
Spanien och runt om i världen. Jag vill 
skildra en färgstark kultur som inte 
ger vika för det nya samhället som har 
tagit form i Spanien efter Francos fall. 
Samtidigt vill jag ge läsarna en chans 
att bilda sig en egen uppfattning. 
Är det en acceptabel tradition och 
en del av vårt europeiska kultura-
rv, eller är det barbariskt dödande 
som omedelbart måste stoppas? 

Jag har tänkt mig en publicering 
i en rikstäckande morgontidning. I 
mina texter försöker jag hålla ett jämt 
tonläge som passar för en sådan pub-
licering. Samtidigt är jag medveten 
om att alla texterna har väldigt olika 

karaktär. Reportaget skulle mycket 
väl kunna passa för ett magasin med 
en bred målgrupp, medan faktaar-
tikeln gör sig bäst i en morgontidning.   

Research
Jag har i första hand använt mig av 
källor på Internet. De flesta av mina 
källor är spanska. Detta har försvårat 
researchen en aning, eftersom att min 
läsförståelse på spanska är sämre än 
min muntliga förståelse. Men med 
ordbok till hands kunde jag ändå ta 
till mig merparten av texterna som 
jag läste. Inom tjurfäktningen använ-
ds dessutom många speciella termer 
som jag på förhand inte var bekant 
med. Det har också varit ett prob-
lem när jag sammanställde mina tex-
ter. Orden går ofta inte att översätta 
till svenska, och jag löste detta ge-
nom att utelämna många termer.

Som research läste jag också 
“Death in the afternoon” av Er-
nest Hemingway. Boken innehåller 
många intressanta fakta om tjurfäkt-
ning som är inaktuella nu, eftersom 
att boken är skriven på 30-talet. 
Däremot inspirerade boken mig till 
att skriva en krönika om tjurfäkt-
ning. I min krönika tar jag avstamp 
ur en av Hemingways liknelser. 

Vinkel och genre
När jag var på plats i Barcelona 
bestämde jag mig direkt för att 
jag ville vinkla på tjurfäktningens 
överlevnad, inte på hotet mot tra-
ditionen. Anledningen till att jag 
valde Barcelona var just att jag ge-
nom min research fått veta att mot-
ståndet mot tjurfäktningen var som 
störst i Katalonien. Detta öppnade 
för en intressant konfliktvinkel. Des-
sutom har jag personliga kontakter i 
Barcelona som underlättade arbetet. 

Jag spenderade mycket av min 
tid på arenan, Monumental de Bar-
celona. Där pratade jag med folk 
som jobbar där, turister som var på 

besök och intresserade lokalbor som 
tittade förbi. Jag träffade även män-
niskor som uttalade sig kritiskt mot 
tjurfäktningen. Men för att hålla 
min ursprungliga tanke vid liv, och 
försöka förmedla kulturen, valde jag 
till sist att utelämna konflikten. Mitt 
reportage är därför en skildring av en 
tradition som blomstrar, något som 
min krönika bekräftar. Också per-
sonporträttet förmedlar en positiv 
inställning till tjurfäktningen. Señor 
Gomez, min huvudperson, kan trots 
skador och en olycklig karriär inte 
lämna tillvaron och jobbet på arenan. 

Det var överlag svårt att välja ut 
vilka aktörer som skulle vara med i 
texterna. Jag talade med många in-
tressanta människor och fick därmed 
också välja bort många. Anledningen 
till att jag gör Angel Santos till en vik-
tig person i reportaget är att han äg-
nar sig åt något som för mig var både 
intessant och okänt. Det är också 
ett exempel på en verksamhet som 
uppkommer tack vare tjurfäktnin-
gen. Jag hade gärna träffat en tjurup-
pfödare, detta är ytterligare ett per-
spektiv, men jag träffade tyvärr inte 
på någon under min tid i Spanien. 

Men jag kunde inte helt lämna 
motståndet därhän. Så för att ge 
läsaren chansen att själv ta ställning 
låter jag min faktaartikel handla om 
motståndet mot tjurfäktningen. Jag 
tar bland annat upp en organisation, 
ADDA, som har varit drivande i ar-
betet för att få bort tjurfäktningen 
från Spanien. Fördelen med att göra 
en serie artiklar är att olika aspekter 
kan tas upp. Jag diskuterade detta 
med min handledare och kom då fram 
till att det var den bästa vägen att gå. 

Överrubriken på mitt projektar-
bete, Tjurfäktningen lever vidare, 
etablerar vinkeln redan från början.   

Bildmaterialet är viktigt för mitt 
projektarbete. Jag saknar dock när-
bilder på tjurfäktare och tjurar på 
arenan. Detta är för mig ett prob-

Arbetsrapport och källor



lem, eftersom att jag anser att det är 
nödvändigt att ha just dessa bilder 
vid en eventuell publicering. Men 
eftersom att det finns gott om bilder 
från tjurfäktningssammanhang är det 
fullt möjligt att köpa en sådan bild, 
till exempel från en bildbyrå. Mitt 
övriga bildmaterial är tillräckligt.   

Etiska problem och citatkoll
Mitt största problem har hela tiden 
varit spanskan. Jag pratar bra span-
ska och förstår också bra, men i vissa 
situationer uppkommer ändå prob-
lem. Jag skrev tidigare att jag hade 
problem med de speciella termer som 
förekommer i tjurfäktningsvärlden. 
Men det handlar inte bara om det. 
Ibland infann sig en viss osäkerhet 
när jag pratade med mina respon-
denter. Speciellt när jag skulle ta ut 
citat kunde det vara svårt att avgöra 
om jag hade uppfattat allting rätt. 
Jag var dock noga med att fråga dem 
två gånger, eller be dem förklara, 
när det rörde sig om uppgifter som 
jag ville använda i slutprodukten. 

Jag citerar i första hand respon-
denten i personporträttet, señor Go-
mez. Jag träffade honom flera gånger 
under tiden i Barcelona och stämde 
löpande av citaten som jag ville använ-
da. Dessutom tog jag en mailadress 
och skickade iväg alla använda citat 
översatta till spanska. Detta gjorde jag 
den 15 maj. Jag har fortfarande inte 
mottagit något svar från honom, och 
det tar jag som ett okej från hans sida. 

I reportaget citerar jag också Angel 
Santos. Dessa citat har jag inte haft 
möjlighet att kolla, då jag inte har några 
kontaktuppgifter till honom. Han är 
inte bosatt i Barcelona, vilket dessu-
tom gör det svårare att spåra honom. 
Eftersom att han inte säger någonting 
som är kontroversiellt eller känsligt 
så väljer jag att använda citaten ändå. 

Oskar Trueba, som utta-
lar sig i faktaartikeln, har med-
delat att citatet är okej via telefon. 

Spanska källor på internet
http://www.addaong.org/congres/eng/index2.html
http://www.addaong.org/congres/eng/index3.html
http://www.addaong.org/congres/eng/index4.html
http://www.addaong.org/congres/eng/index5.html
http://www.addaong.org/congres/eng/index6.html
http://www.ganaderoslidia.com/webroot/
http://www.mesadeltoro.es/
http://www.burladero.com/
http://www.torosbarcelona.com
http://www.6toros6.com

Skriftliga källor i Spanien 
El Pais, dagstidning  2008-02-25
   2008-04-20
   2008-05-16
   2008-15-18
El Mundo, dagstidning
6Toros6, tidskrift 2008-04

I övrigt har jag tagit faktauppgifter från diverse faktabroschyrer som jag fick 
på Monumental de Barcelona.

Skriftliga källor i Sverige
Göteborgs-posten, 2007-08-22, ”Tv-kanal vänder tjurarna ryggen”
Dagens Nyheter, 2007-09-21, ”Tjurfäktningen blomstrar mot alla odds”
Peter Englund, essä, ”Om Ferdinand och några andra berömda tjurar”
Skriftlig förklaring, 2006-01-15, Europaparlamentet, ”Om ett förbud inom 
hela EU mot tjurfäktning”

Skriftliga källor på engelska
Ernest Hemingway, ”Death in the afternoon” 

Muntliga källor
José Luiz Gomez Fernandez, gammal tjurfäktare
Manuel Montero, taxichaufför och intresserad av tjurfäktning
Antolín Blaueo, arbetar på Monumental i Barcelona
Angel Santos, jobbar med tjurtransport
Oskar Trueba, Barcelonabo

Vissa fakta baseras på längre intervjuer med ovanstående personer.  Det 
tillkommer också ett antal icke-namngivna källor


