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Pròleg

Per molt que hagi aconseguit que fer-la evolucionar cap a 
les pràctiques modernes que coneixem avui, l’home no 

ha pas inventat la medicina. O, si més no, no té l’exclusiva de 
la invenció. Perquè els animals també saben tenir cura d’ells 
mateixos. És ben conegut l’exemple dels senglars, que es rebol-
quen en el fang per apaivagar dolors i irritacions, o el dels 
ximpanzés, que es desparasiten d’una manera natural menjant 
les fulles d’uns determinats arbres. També els nostres animals 
de companyia han sabut conservar en part aquest instint «pur-
gant-se» habitualment amb herba que, en ser ingerida, provo-
ca un vòmit que els alleuja. És per pura casualitat? És poc 
probable, ja que solen escollir l’agram, que té unes propietats 
vomitives imparables!

Però sobretot és en la qüestió de la higiene que els nostres 
companys de quatre potes se’n surten la mar de bé tot sols. El 
gat dedica una mitjana d’entre dues i quatre hores diàries a 
empolainar-se. El gos és més expeditiu: es llepa sovint, però 
cada estona que es llepa només ho fa durant uns minuts. Tan-
mateix, amb això n’hi ha prou la majoria de les vegades. Però 
això no és cap impediment perquè de tant en tant col·laboreu 
en la higiene dels vostres animals domèstics. Els productes na-
turals permeten tenir-ne cura tot respectant la seva salut. En la 
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segona part d’aquest llibre, us proposem diverses receptes de 
productes per a la seva higiene i el seu benestar.

Aquesta obra no és una guia de fitoteràpia veterinària. 
S’adreça als propietaris d’animals sans que volen cuidar les se-
ves mascotes de la manera més natural possible. 

Ben entès que també donarem alguns consells per prevenir 
les malalties gràcies a l’acció de les plantes. I si, malgrat això, 
apareix una malaltia, us indicarem uns quants remeis per 
alleujar el vostre animal, com a complement de les cures que 
proposi el veterinari.

També proposarem uns quants recursos que poden ser 
d’una gran ajuda quan el gos o el gat comencen a donar se-
nyals d’envelliment.

Per acabar, aquí trobareu diverses receptes alimentàries «ca-
solanes», dissenyades perquè els vostres fidels companys tin-
guin a l’abast tot el que necessiten sense haver de dependre 
necessàriament de la cadena industrial.

Nota: Trobareu la definició de les paraules assenyalades 
amb un asterisc * al Lèxic que comença a la pàgina 174.
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Què necessita 
el vostre animal
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Un retrat de cada espècie 

Al gos, el devien domesticar fa uns 20.000 anys. En 
comparació, el gat passa per ser un neòfit, ja que sem-

bla que només hem de remuntar fins a uns 5.000 anys per 
trobar-lo domesticat. Això no obstant, malgrat el pes d’aquests 
mil·lennis de vida quotidiana compartida amb l’home, les 
nostres mascotes han conservat un deix del seu origen salvat-
ge. Per tant, tornar breument a aquell punt inicial pot servir 
per entendre algunes de les seves necessitats i dels seus com-
portaments.

El gos i el gat pertanyen a l’ordre dels carnívors i respecti-
vament, a les famílies dels cànids i dels fèlids. Avui sabem se-
gur que el gos és un llop domesticat. No es tracta d’una espècie 
diferent del llop (lupus), com pensava Linné, sinó d’una subes-
pècie (Canis lupus ssp. familiaris). En estat salvatge, el gos és un 
predador/carronyaire diürn. Viu en contacte amb la terra, en 
una canilla on la jerarquia es basa en la relació dominant-do-
minat. El territori té una importància secundària, ja que la 
canilla se sol desplaçar. 
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Pel que fa al gat (Felis silvestris catus), és un veritable preda-
dor nocturn, que s’enfila als arbres. En general, el gat salvatge 
i el gat feral*1 són de vida solitària, viuen rarament en colònies 
(amb una jerarquia poc definida). El territori és primordial per 
a aquesta espècie més aviat sedentària, com ho demostra el seu 
instint per marcar-lo, que consisteix a deixar la seva olor amb 
un rajolí d’orina o refregant-se el pelatge als objectes de l’espai 
que domina.

Avui, hi ha pocs gossos que visquin en una canilla i encara 
són menys els gats que es refugien als arbres. La gran majoria 
han esdevingut els nostres animals de companyia i compartei-
xen la nostra vida quotidiana. Doncs bé, les condicions 
d’aquesta vida compartida tenen les seves conseqüències en el 
seu benestar i en la seva salut. Vegem-ho d’una manera més 
detallada en les pàgines següents.

1  Les paraules amb un asterisc al costat es troben definides a l’apar-
tat de lèxic que figura al final de l’obra. (Si no s’indica el contrari, les notes 
a peu de pàgina són dels autors.)


