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Introducció    
En aquest treball tenim com a objectiu parlar de la relació de l'home envers als animals. 

Com els animals o els seus subproductes esdevenen un aliment? En quines condicions 

els homes es permeten matar animals per menjar-los? 

Per intentar contestar aquestes qüestions, farem un repàs a la història de les relacions 

entre l'espècie humana i  la  resta d'animals,  mirarem aspectes de diferents  cultures,  i 

religions, comprovarem què té a dir la legislació vigent respecte a aquests temes i perquè 

no:  imaginarem quin serà l'alimentació del futur.



Recerca d'informació

1. Història de les relacions entre l'home i els animals

L'etnozoologia o antropozoologia és la ciència que estudia les relacions entre els homes i 

els animals, els processos de domesticació, la mitologia animal i els usos afectius o lúdics 

dels animals. 

La domesticació sempre és una relació mutualista entre un grup humà i una subpoblació 

animal, el primer dels quals controla la producció del segon. Però cada domesticació és 

un  esdeveniment  únic,  particular,  resultant  d'un  equilibri  complex  de  les  relacions 

econòmiques i simbòliques que lliguen la població d'una espècie animal donada a una 

societat humana donada.

S'han trobat indicis arqueològics de que el primer animal es va domesticar entre el 16.000 

i el 10.000 aC. a Israel, Sibèria i Europa Central i de l'Est, aquest animal va ser el llop.

El Neolític és un moment important per l'emergència de l'economia agro-pastoral (9.200 

aC) després de milers d'anys de caça i recol·lecta. Existeixen moltes teories sobre les 

causes i els mecanismes que van dur als homes a canviar de forma de vida. En general, 

es  considera  que  l'agricultura  i  la  ramaderia  són  fonts  de  seguretat  (proporcionen 

matèries per emmagatzemar) i la forma de vida sedentària es considera més còmoda i 

lliure de perills.

Les  domesticacions  més  importants  que  es  van 

produir durant el neolític són les del porc, la cabra, 

l'ovella  i  els  bòvids  (Pròxim  Orient,  9.000  aC)  i 

sembla  ser  que  en  aquest  moment  els  gats  van 

començar  a  apropar-se  als  pobles.  Aquests  cinc 

animals no es van domesticar  únicament  en aquell 

indret,  sinó que es creu que hi  van haver diferents 

focus de domesticació arreu del món. Per exemple, 

en el cas dels bòvids, es van domesticar a Anatòlia 

oriental, a la vall de l'Indus i també a l'Àfrica. Pel que 

fa al porc, s'han suggerit uns 5 focus, repartits a l'Àsia 

i al sud-est d'Itàlia. 



La domesticació de la llama i l'alpaca al nord-est d'Amèrica del Sud (Xile, Perú, Bolívia i 

Argentina) cap al 5.000 aC i la de l'ànec i el conill d'Índies en la mateixa regió (2.000 aC.) 

demostren que la domesticació dels animals de renda ha aparegut independentment en 

diferents  llocs  del  món i  a  diferents  moments.  El  gall  d'indi  es  va domesticar  en els 

primers segles de la nostra era a Amèrica del Nord. 

La  domesticació  del  pollastre  al  sud-est  de  la  Xina 

cap al 5.000 aC. i la del búfal, el camell, el cavall i el 

ruc  (5.000-4.000  aC.)  en  diferents  regions  d'Àsia, 

destaquen  la  diversitat  de  les  societats  d'aquell

moment:  algunes eren sedentàries,  altres  agrícoles, 

n'hi havien d'urbanes i algunes eren  nòmades.

La domesticació del conill és més tardana, a l'Edat Mitja, on el sistema feudal va fer que 

aquest animal patís una veritable caça-collita.

Mentre que en el passat la domesticació es realitzava mitjançant un procés molt lent que 

requeria molt temps, avui el progrés de la tecnologia de cria i reproducció fa més fàcil i 

veloç el procés de domesticació de noves espècies que han sigut objecte d’atenció per 

part de l’home. Un dels exemples més recents en aquest camp és el dels cèrvixs, i en 

particular el cérvol i el gamo, la reproducció intensiva dels quals va començar als anys 70 

però que pot ser considerada ja una espècie en vies de domesticació (Mattiello, 1994).

Desruralització:  a  partir  dels  anys  70  augmenta  la  urbanitació  i  moltes  zones  rurals 

desapareixen i així es com es va trencant el lligam entre els consumidors d'aliments i la 

producció.

Al 1978 , la UNESCO crea la Declaració dels Drets dels Animals, en la que s'inclouen 

aspectes emocionals envers els animals, s'introdueix el concepte de benestar animal i es 

crea la responsabilitat moral de tenir-ne cura ja que es consideren Patrimoni Natural.

Darrerament apareix l'anomenat turisme rural, que pretén apropar a la gent a la natura, 

però que implica aspectes d'ecologia, de no pol·lució i d'animals que no fan pudor i a 

vegades, ni soroll.



2. Alimentació i societat

 “El menjar, juntament amb la sang i el semen, és un mitjà 

particularment poderós de contacte entre persones i  

grups”

Arjun Appadurai

En les societats humanes, l'alimentació no només té un valor nutritiu: l'alimentació té una 

gran relació amb processos socials, econòmics, religiosos, històrics, ecològics, culturals i 

polítics.  En els  adults  humans,  així  com en altres  espècies  omnívores (jerbus,  rates, 

marmotes...),  el  context  social  afecta  al  consum d'aliments,  en  particular,  un  individu 

menja més fàcilment un aliment nou si altres s'ho estan menjant.

A més, els àpats acostumen a estar dissenyats per a comunicar aspectes clau de la 

identitat  del  consumidor,  incloent  la  seva  classe  o  estatus  social.  Evidències 

arqueològiques i etno-històriques suggereixen que el poder polític es mantenia i reforçava 

a través de la manipulació de la ideologia religiosa i restringint l'accés a alguns recursos, 

símbols, rituals i coneixements esotèrics. De fet, els aliments també feien part d'aquests 

bens restringits. 

Només  cal  pensar  en  l'estatus  que  es  codifica  en  el  fet  de  consumir  aliments  cars 

(exemple: caviar) o difícils d'aconseguir (exemple: tauró). En aquest darrer aspecte, la 

forma d'adquirir un aliment (caça, pesca, tècniques de captura o de recerca) té una gran 

relació amb l'ecologia de les espècies implicades.

2.1 Acceptació dels aliments  Vs.  neofòbia pel menjar

El desenvolupament i  el  manteniment de l'acceptació dels aliments és un mecanisme 

controlat  per  una  barreja  de  factors  afectius,  personals,  culturals,  situacionals  i 

educacionals. Quan a la gent se li demana perquè escullen el menjar, la gran majoria de 

respostes citen el gust o el fet de que sigui més saludable.



S'han fet diversos estudis sobre l'acceptació dels aliments, en els quals s'han elaborat 

qüestionaris com ara: el Food Choices Questionnaire (FCQ: Steptoe, Pollard & Wardle,  

1995)  i el  Food Motivations Scale  (FMS: Martins & Pliner, 1998), ambdós avaluen les 

motivacions a l'hora d'escollir un aliment o un altre en el dia a dia.

Existeix  una  classificació  (Rozin  i  Fallon,  1987) de  les  raons  a  l'hora  de  rebutjar  un 

aliment:

1. Propietats sensorials negatives: mal gust, pudor, textura o aparença desagradable.

2. Que puguin ser nociu per a la salut, que puguin suposar un perill.

3. Creences negatives: els aliments es rebutgen pel que són, pel seu origen, per la seva 

història, si algú l'ha tocat abans, etc.

En aquest últim punt s'inclouen aquells aliments que en una cultura poden  ser desitjades 

però que en una altra pot ser considerada com a repugnant. Per exemple en molt països 

occidentals, el consum d'insectes o gossos acostuma a veure's com un fet repulsiu. Això 

es deu que la història social dels aliments ha tingut una gran importància. 

En alguns estudis (Pliner and Pelchat, 1991; Martin and Pliner, 2005) s'ha vist que la gent 

és més propensa a rebutjar un aliment nou quan és d'origen animal que quan no ho és.

La neofòbia pel menjar es defineix com la vacil·lació a l'hora de menjar nous aliments i 

es  considera  una  estratègia  comportamental  per  acabar  amb  l'anomenat  “dilema  de 

l'omnívor”: els omnívors han d'explorar, provar i eventualment incloure nous aliments en 

la seva dieta,  però a la vegada han de ser molt  prudents per tal  de disminuir  el  risc 

d'ingerir substàncies tòxiques o nutricionalment inadequades. Sembla ser que la neofòbia 

afecta a multitud d'espècies omnívores, incloent els humans.  

En  nens,  s'ha  estudiat  la  neofòbia:  s'ha  vist  que  es  mínima  al  néixer,  augmenta 

ràpidament a l'edat de 2 anys que és el moment en que comença a menjar per sí sol i 

després disminuirà gradualment.

Els  consumidors  són  prudents  a  l'hora  d'acceptar  noves  tecnologies  aplicades  als 
aliments  degut als perills que perceben i la manca de comprensió dels beneficis. Per 

exemple, quan va aparèixer la pasteurització, els consumidors tenien tendència a rebutjar 

aquesta nova tecnologia, ja que tenien la idea que amb un procés que disminueixi la 

quantitat de bacteris podria provocar que la producció làctia es fes en pitjors condicions 

higièniques i de maneig.



2.2 Aliments tabús

Els  aliments  tabú  són  aquells  aliments  que  per  raons  culturals  o  religioses  no  es 

consideren acceptables per al seu consum i son per tant, un tabú per a la societat en 

general o per a un grup dintre d'aquesta.

El  caràcter  tabú dels  aliments  és més un aspecte  local  que global,  que correspon a 

nacions  i  grups  socials.  Els  mecanismes  que  governen  aquesta  decisió  no  sempre 

semblen correspondre a una raó lògica. Les investigacions al respecte reflecteixen que 

les preferències envers uns aliments respecte a uns altres es van adquirint per motius 

socials i d'educació.

Els aliments tabús s'han associat des dels seus inicis amb una sensació de repugnància. 

La major part d'aquests aliments es refereixen a carns i a subproductes d'origen animal, 

només una petita part es relaciona amb els vegetals.

Existeixen diferents models d'explicació sobre l'origen i  el  manteniment  en la societat 

d'aquests aliments. Els més coneguts són:

• El principi cultural-materialista o econòmic-racionalista

És la teoria de la cerca òptima d'un aliment,  segons la qual  cada grup 

cultural desenvolupa els seus hàbits nutricionals i dietètics en funció de la 

disponibilitat, de les condicions ecològiques i econòmiques del lloc.

• El principi socio-cultural  

Aquest model assumeix que els tabús serveixen de forma primària en la 

estabilització de la identitat del grup i al mateix temps en la diferenciació 

respecte a altres grups.  

Els anomenats aliments tabú no són més que un altre mecanisme per a 

produir diferències en l'accés a l'alimentació o a tipus específics d'aliments.

• El principi estructural

En aquest model,  el menjar té una representació simbòlica que ajuda a 

donar cert significat a l'entorn. Les cultures classifiquen els aliments com a 

purs o impurs, sagrats o profanadors. 

• El principi de la emoció

En aquest cas, la emoció és el fonament per la explicació de certs aliments 

tabú, ja que alguns estan relacionats amb una sensació de disgust.



3. Aliments tabú per motius no religiosos

3.1 Carn de gos

Hi va haver un temps en que el consum de gos estava molt estes al sud-est asiàtic, a 

Oceania, a Xina i a Corea. A diferència de les cultures occidentals, en aquests països, el 

concepte  de  gos  com  a  “millor  amic  de  l'home”  no  existia.  Aquesta  relació  era 

considerada una espècie de fetitxisme. 

A Europa es va arribar a utilitzar el gos com a aliment només en situacions de catàstrofe 

o emergència en el passat. La carn de gos es continua consumint com aliment en molts 

països del món, mentre que en la resta es considera un aliment tabú degut als llaços 

emocionals que es comparteixen amb aquest animal.

El consum de carn de gos es remunta a l'antiguitat. S'han trobat restes de gossos en 

assentaments del neolític a Changnyeong a Corea del Sud i existeixen texts (per exemple 

un del 1816 escrit per Jeong Hak Yu) que demostren la popularitat de la carn de gos. Avui 

en dia, es consumeix a Xina, Corea, Vietnam, Filipines, Timor Oriental i al Congo.

A  Corea es  continua  menjant  de  forma  habitual.  Un  dels  plats  més  populars  és  el 

boshintang, una sopa que inclou carn de gos, ceba tendra, fulles de perilla, filipèndula i 

espècies con el doenjang. Aquest aliment és tan popular que es calcula que en els Tres 

Dia del Gos, que es celebren al juliol, es consumeixen aproximadament 1000 tones de 

carn. Tot i que aquest plat té una llarga història en la cultura del país, darrerament ha 

sigut molt criticada dintre i fora de les fronteres per qüestions sanitàries i de drets dels 

animals (veure articles en l'annex). De fet, els animals que s'utilitzen no sempre provenen 

de granges, sovint són animals de carrer, dels quals no es coneix el seu estat sanitari. Els 

gossos no es consideren legalment  com a un animal  per a produir  carn,  així  que no 

existeix  cap  llei  d'higiene  alimentària  en  aquest  aspecte.  La  forma  de  sacrificar-los 

tampoc és del tot ètica ni neta, ja que la tradició diu que s'han de matar a cops, ja que així 

s'entendreix la carn.



La majoria dels gossos acostumen a estar criats des de cadells en granges, però el cert 

és que els gossos de carrer també poden acabar a l'olla. La tradició diu que menjar carn 

de gos en la segona meitat del mes lunar dona bona sort, per la qual cosa, en la primera 

setmana aquests restaurants estan tancats o buits. La majoria de comensals són homes 

que creuen que menjar carn de gos augmenta la seva virilitat. 

Com que aquesta pràctica es considera repulsiva a occident, el govern xinès va prohibir 

la venda de carn de gos durant els Jocs Olímpics (Corea del Sud va fer el mateix).

3.2 Carn de gat

La carn de gat constitueix un dels aliments tabú a Europa, tot i que es consumeix a molts 

indrets del món.

Al continent asiàtic, la carn de gat s'ha consumit de forma esporàdica, com per exemple 

al Sud de Xina i al Nord de Vietnam, on les mandonguilles de gat són molt populars. En 

aquests  països  el  gat  s'utilitza,  més  que  com aliment,  com a  medicina,  ja  que  d'ell 

s'elabora un brou que segons la creença popular és un remei contra la neuràlgia i l'artritis.

A  Amèrica del Sud, la carn de gat és popular en algunes zones de Perú: s'acostumen a 

fer guisats amb carn de gat. Al setembre, durant la festa en honor a Sta. Efigènia, patrona 

i protectora de l'Art Negre Peruà es celebra el Festival del Gat a Lima (veure noticia diari). 

De fet, en els pobles propers a la regió de Conchucos, els seus habitants s'anomenen 

“mishi kankas”, que en l'idioma quechua vol dir devoradors de gats.



3.3 Entomofàgia

Els insectes no es consideren com un aliment a Europa, mentre que en alguns països 

d'Àsia, Àfrica i Amèrica del Sud es poden incloure en la dieta. A Europa i Estats Units els 

insectes  estan  associats  amb la  brossa  i  la  brutícia  i  per  aquesta  raó  s'evita  el  seu 

consum. 

Els antropòlegs assumeixen que en el passat els insectes també van fer part de les dietes 

a Europa: els romans es menjaven unes larves de Cossus cossus. 

A l'Edat Mitjana alguns hàbits alimentaris van cambiar i els insectes van desaparèixer de 

les cuines.

En l'actualitat, de forma aïllada, s'ofereixen menús en alguns restaurants amb insectes. 

No obstant, el consum de certs insectes cau a la vista a la Unió Europea sota la categoria 

de “novel  food”.  De fet,  alguns productes que es venen acostumen a contenir  com a 

ingredients insectes triturats, com és el cas de la cotxinilla.

Existeixen alguns casos aïllats  i  locals en Europa que són un exemple tradicional  de 

consum d'insectes: un d'ells és el formatge italià Casu marzu que es menja a Sardenya i 

que té larves, un altre exemple es el Milbenkäse, que s'elabora amb àcars.

3.4 Els dos papers del cavall

El cavall és un dels pocs animals que en un mateix indret es pot considerar, a la vegada 

animal  de  renta  i  animal  de  companyia.  Cap al  1950 es  produeix  la  motorització  de 

l'agricultura, dels transports civils i militars i el cavall passa de ser un animal útil a ser-ne 

un d'oci. La popularització dels esports eqüestres augmenten el seu estatus cap a animal 

de companyia. 

Paral·lelament, neix la utilització del cavall en carnisseries. Al principi del consum de carn 

de cavall (s.XIX), es van contraposar diferents aspectes. D'una banda, la preocupació per 

l'augment de població, indicava que la carn de cavall podria ser una font d'aliment a més 

de les ja existents. De l'altra, algunes persones no estaven d'acord, dient que la carn de 

cavall no podia ser sana de cap manera. A més, molta gent (en la seva majoria oficials de 

cavalleria) veia el fet de menjar com una traïció envers a un animal que havia sigut tant 

útil.

Així, ara podem trobar races per carn, però també races per a esports. 



4. Religions i animals

4.1 Budisme, Shintoïsme i consum de carn al Japó

“Per als europeus, matar un home és horrible, però no ho és matar bestiar. Al contrari, els 

japonesos tremolen davant la idea de matar animals, però no de matar homes.” 

Luis Frois al s.XVI

El feble desenvolupament de la ramaderia caracteritza la forma de producció alimentària 

tradicional  a la  Xina,  a  Corea,  al  Japó i  el  nord-est  i  sud-est  d'Àsia.  Les ovelles,  les 

cabres, els bòvids, els cavalls, els camells i les daines, que són animals de producció per 

al continent eurasiàtic, són herbívors ungulats gregaris originaris de les estepes i dels 

seus voltants que a l'est d'Àsia s'utilitzen com a animals de tir. Així doncs, les famílies 

tenien algun animal, però no tenien ramats grans. La llet no servia per a la cuina, sinó en 

medicina, i per tant es consumia en ocasions comptades. La tradició va fer que a l'Est 

d'Àsia s'utilitzessin porcs, gallinàcies, ànecs, ovelles, cabres i gossos com a font de carn.

La religió indígena japonesa és el Shintoïsme, fundada sobre la idea que els esperits o 

els déus viuen en els animals i la natura, com els arbres, les muntanyes o els rius. No 

existeix una discontinuïtat  fonamental entre l'home i l'animal.  De fet, en alguns contes 

populars japonesos, animals com les guineus o els ossos rentadors poden transformar-se 

perfectament en humans. En moltes creences populars Shinto, els mamífers, propers als 

humans,  posseeixen  una  gran  força  espiritual,  així  com alguns  ocells.  En  canvi,  els 

peixos,  els  crustacis  i  els  insectes es denigren,  pel  fet  de que siguin tant  diferents a 

l'home. 

A l'illa d'Hokkaido, al nord del Japó, hi viu el poble indígena dels Ainus. Aquests, han fet 

perdurar la visió animista del món fins al segle XIX. Tot i que tinguin alguna granja, es 

tracta d'un poble essencialment caçador-recol·lector. Els habitants d'Hokkaido justifiquen 

la caça pel  fet  que,  segons la visió que tenen del  món,  els  deus,  esperits  dels seus 

avantpassats i dels animals, visiten el món disfressats d'animals per oferir la seva pell i la 

seva carn. 



Segons la religió Budista, que troba el seu origen a la Índia, els animals, contràriament a 

les plantes, tenen un esperit. Buddha va escriure una llista amb recomanacions, entre les 

quals figurava la prohibició de matar animals. Així doncs, el budisme prohibeix el consum 

de carn, però autoritza el consum de llet  i  de productes làctics. Actualment existeixen 

pocs budistes que no consumeixen ni mamífers, ni aus, ni peixos. 

El budisme es va introduir al Japó cap al s.VI, esdevenint la religió oficial.  La primera 

prohibició que tenia relació amb el consum de carn va ser al 675 per l'Emperador Tenmu: 

no es podien utilitzar trampes per a la caça ni la pesca, que podrien sobreexplotar els 

animals. Més tard es va prohibir el consum de carn de vaquí, gallinàcies, cavall, gos i 

mico entre l'1 d'abril i el 30 de setembre del calendari lunar. 

Els peixos i els crustacis sí que es menjaven de forma habitual, per no ser mamífers. Cal 

remarcar que les balenes i els dofins es consideraven peixos i per tant també es podien 

menjar. D'aquí venen els plats típics japonesos.

Resumint, tot i que el consum de carn mai va ser important al Japó (excepte per a les 

castes inferiors i per als caçadors), la gent mai va deixar completament de menjar carn. 

4.2 Els animals prohibits per al consum en la religió xinesa moderna

“Es diu que una cortina usada no s'ha de llençar, però sí que es pot utilitzar per enterrar 

un cavall.” 

aparegut en el diari Shenbao el 1874.

La brutal modernització política, social i religiosa de la Xina des dels darrers anys, sota la 

pressió de les potències occidentals, ha produït un canvi en els discursos i les pràctiques 

lligades als animals i a la carn. A partir del s.XX les regles morals i les prohibicions envers 

algunes carns van ser tractades de supersticions. Així apareixen diferents corrents de 

pensament que classifiquen les espècies animals seguint normes ètiques o rituals.



Un exemple d'aquests pensaments és un text del 1874 que va aparèixer en un diari molt 

conegut, el Shenbao:

“Llista dels animals que no s'han de matar per cuinar:

El confucianisme, a diferència del budisme, obliga a matar a éssers vius 

per a rituals d'hospitalitat, de casament, d'enterrament i de sacrifici pels 

avantpassats. Tot i així, alguns animals són particularment valuosos: no  

deuen ser sacrificats per als plaers de la taula. (...)

Proposem la llista següent:

Els bovins: només s'utilitza per als sacrificis al Cel i altres grans sacrificis.  

Les persones ordinàries no els han de menjar. Amb més raó, ja que es  

depèn del seu treball per a llaura i sembrar.

El cavall: treball i asseguren el transport a llarga distància, té mèrit envers  

als homes. Es diu que una cortina usada no s'ha de llençar, però sí que  

es pot utilitzar per enterrar un cavall.

El gos: té mèrit perquè vigila la casa de nit, però es menja les coses més 

fastigoses que existeixen. Es diu que un para-sol usat no s'ha de llençar,  

però sí que es pot utilitzar per enterrar un gos.(...)”

El text continua donant raons per les quals no es poden menjar altres espècies com el 

peix globus o l'anguila, utilitzant la mateixa “lògica” i “coherència”. 

De forma resumida, entre els arguments que s'utilitzen es troba la lògica del sacrifici, la 

proximitat moral i afectiva amb els humans, raons higienistes i raons identitàries. Cada 

comunitat  i  cada  individu  escull  què  menja  segons  les  seves  creences,  les  seves 

pràctiques religioses i la seva experiència personal.



4.3 Prescripcions alimentàries segons la religió Jueva

“No couràs el cabrit en la llet de la seva mare.” 

fragment de la Torah.

L'acte  de  menjar  està  normalitzat  per  comandaments  escrits  en  els  textos  bíblics, 

talmúdics i en codis de lleis com el Shoulkhan Aroukh. 

Per als jueus més practicants, es prohibeix que la llet i la carn estiguin junts. Aquestes 

prohibicions llet/carn  prenen efecte en l'espai  de  la  cuina:  en  la  nevera,  els  aliments 

làctics i carnis no estan en contacte, la vaixella i els coberts es diferencien segons els seu 

ús i per tant s'acostumen a endreçar de forma separada. 

En un món caracteritzat pel creixement dels productes transformats, aquestes normes 

poden ser difícils de complir. Així han aparegut empreses certificadores (per exemple la 

Orthodoxe  Union)  que  ofereixen  als  consumidors  productes  autoritzats  en  aquest 

aspecte. En alguns aspectes de la indústria agro-alimentària, els certificadors asseguren 

l'absència de conservadors o de colorants d'origen animal com la cotxinilla. 

En aquest  aspecte convergeixen la  traçabilitat  per  aspectes  de seguretat  alimentària, 

ecològiques i per raons religioses.

4.4 Hinduisme i vaques sagrades

“La protecció de les vaques és un dels fenòmens més meravellosos de la evolució 

humana. La seva protecció és el regal de l'hinduisme al món.”

Mahatama Gandhi

Un  dels  tabús  alimentaris  més  coneguts  és  la  prohibició  religiosa  de  l'Hinduisme de 

sacrificar i menjar carn de vaquí. A la Índia, la vaca és considerada com la representació 

divina de Prithivi Mata, la Mare Terra. 



Per  a  alguns  hindús,  una  vaca  és  la  reencarnació  directa  anterior  a  ser  humà.  Es 

considera sagrada no només la vaca, sinó la llet i qualsevol subproducte.

Per a la majoria dels indis és il·legal sacrificar un boví, existint lleis que ho prohibeixen. 

Els  exemplars  improductius  es  mantenen  alimentats  i  fins  i  tot  existeixen  indrets  on 

s'acullen aquestes vaques i on la gent va a venerar-les i a alimentar-les.

La veneració dels hindús per les vaques difereix bastant segons les regions: en el nord de 

la  Índia  existeix  una relació  religiosa i  quasi  emocional  amb les  vaques però al  sud, 

s'ofereixen per al sacrifici els exemplars més vells a carnissers cristians o musulmans. 

Deixant de banda els aspectes religiosos d'aquest  tabú,  el  cert  és que el  culte a les 

vaques és la primera causa de pobresa i gana a la Índia. Alguns agrònoms diuen que el 

tabú contra el sacrifici de les vaques permet que visquin milions d'animals inútils, que no 

aporten ni llet, ni carn, a la vegada que competeixen per les terres cultivades amb els 

homes. 

4.5 Carn de porc: prohibida per a Jueus i Musulmans

Tant en la religió Jueva com en la Musulmana, la carn de porc és un tabú. Els texts 

sagrats d'ambdues (la Torah i el  Coràn respectivament) prohibeixen el consum d'aquest 

tipus de carn. 

La carn de porc és considerada un tabú i ambdues religions justifiquen, avui en dia, el 

rebuig a aquest tipus de carn mencionant les qualitats poc netes de l'animal en la seva 

rutina diària: es menciona que és brut i que es menja les seves pròpies femtes. A més, la 

ingestió de porc està relacionada amb moltes malalties, com per exemple la triquinosi.

No es coneix la raó exacta de l'aparició d'aquest tabú, però el  que es sap, gràcies a 

descobriments arqueològics,  és que en el  passat  els porcs es consumien en la regió 

d'Orient Mitjà.



5. La caça com a font de proteïnes

Tot i que, aquí, la caça es consideri un entreteniment, més que en una forma de vida, no 

cal oblidar que en molts llocs del món és una font d'aliment molt important. 

La caça ha augmentat de forma espectacular en els darrers anys per diverses raons, 

incloent la desforestació i el creixement poblacional de l'ésser humà, la facilitat per als 

caçadors d'accedir a certs llocs degut a la construcció de carreteres i la fragmentació de 

boscos, l'ús de noves armes de caça (especialment armes de foc i trampes) i l'augment 

del comerç de carn de caça.

La demanda de carn a l'Àfrica ha augmentat tant ràpid com ho ha fet la seva població 

(multiplicant-se per vuit en només cent anys). En moltes àrees, tot i que hi hagi bestiar, 

malalties  com la  tripanosomiasi  fa  que  no  produeixin  gaire  i  els  mantenen  com una 

assegurança en cas de malaltia o desastre. Fins i tot, en àrees de pastura, el bestiar 

vaquí és considerat una font de llet o sang, més que una font de carn. Aquests factors, i 

que la disponibilitat de fauna salvatge per a la cacera sigui elevada, fan que en zones 

rurals sigui habitual comptar amb l'aport nutricional de la carn de caça. Però l'absència de 

mecanismes reguladors, fa d'aquesta pràctica, una forma de vida insostenible i  a curt 

termini provoca l'extinció de molts animals.

La caça massiva d'animals salvatges per obtenir-ne la carn en el tròpic, està provocant 

l'extinció de moltes espècies. En molts casos, la caça suposa una gran font de proteïnes 

per  a  moltes  famílies  del  tròpic,  però  aquells  que  depenen  més  d'aquest  recurs 

acostumen a ser les persones que viuen en indrets més remots o marginals, grups que 

no tenen altres alternatives. 



La sobreexplotació de la caça  té moltes conseqüències: moltes espècies estan patint la 

seva  extinció  local  o  fins  i  tot  global;  espècies  grans,  com els  tapirs  o  els  primats, 

desapareixen en primer lloc i aleshores la gent caça les espècies més petites, com els 

esquirols  o  les  rates;  la  pèrdua  d'espècies  tindrà  conseqüències  en  la  dinàmica  de 

l'ecosistema; a més, les famílies que depenen d'aquesta font per sobreviure es troben en 

un gran problema quan els animals desapareixen. 

Aquest  problema  només  es  pot  entendre  tenint  en  compte  el  context  econòmic  i 

institucional en el que aquest fet passa, des de les economies familiars fins a qüestions 

de comerç global. La conservació dels animals per a caça requereix la col·laboració a 

totes les escales: involucrant la gent local, les companyies d'extracció de recursos, els 

governs i els científics.

L'acceleració de la pèrdua d'espècies deguda a la caça insostenible va començar a l'Àsia 

(exemple: en els últims 40 anys, 12 espècies de vertebrats han desaparegut de Vietnam), 

Àfrica està experimentant pèrdues d'espècies en totes les àrees i  es creu que en els 

propers anys s'extingiran animals dels llocs més remots d'Amèrica del Sud. Aquest patró 

segueix  l'impacte  de  l'augment  de  la  població  humana,  així  com  la  disminució  dels 

boscos. 



6. Animals de companyia... humanitzats?

La observació atenta del lloc que ocupen els animals de companyia (sobretot els gats i 

els gossos) en els medis urbans mostra que darrerament han augmentat els comerços 

que ofereixen productes especialitzats per a les “necessitats” de les mascotes, apareixen 

moltes  organitzacions  per  defensar  els  drets  dels  animals,  les  clíniques  veterinàries 

s'encarreguen  cada  cop  més  de  fer  tractaments  i  cures  d'allò  més  sofisticades,  els 

cementiris de mascotes estan creixent i fins i tot apareixen empreses de cremació.

Al Japó, a Corea del Sud i a Xina es produeix un gran contrast: coexisteixen els gossos 

mimats  i  els  gossos  que  s'utilitzen  per  a  la  cuina  tradicional.  Al  Japó,  es  prohibeix 

l'entrada de gats i gossos a la majoria d'apartaments, així que la gent que té ganes de 

compartir un dia de la seva vida amb un gat pot pagar uns 10 euros en una “casa de gats” 

(Cat Livin, n'és un exemple)  per passar una estona amb aquests animals o bé pot llogar 

un gos per hores en qualsevol de les botigues especialitzades que existeixen. Però Japó 

es caracteritza per ser davanters en la robòtica: al 1999 es va crear Aibo, un gos robot, 

del qual s'han venut més de 150.000 exemplars al Japó, USA i Europa.

Més a prop, a Paris, s'ha obert una pastisseria per animals de companyia en la qual es 

poden  encomanar  pastissos  d'aniversari  per  als  gossos  en  forma d'os.  Evidentment, 

existeixen  totes  les  especialitats  possibles  i  de  diferents  gustos,  respectant  un  valor 

nutricional adequat. 

Les preocupacions per l'estètica de les mascotes no es limita a la neteja: existeix una 

línia de moda per a gossos, però també gammes de perfums i joies. 



7. Perquè ens mengem uns animals i no uns altres?

El consum de carn està inscrit en la nostra natura omnívora, que fa de l'humà un veritable 

depredador natural. Tot i així, l'espècie humana també es caracteritza per certa aptitud a 

la reflexió i,  per raons diverses pot decidir abstenir-se de menjar carn (vegetarisme) o 

qualsevol producte d'origen animal (vegetalisme). En el primer cas, la base de la decisió 

del rebuig és la mort: l'animal es veu com una víctima, i la carn s'assimila a un cadàver. 

Pels omnívors, el problema de la mort de l'animal destinat al consum es pot arreglar de 

diferents maneres. Sovint s'utilitzen eufemismes per explicar-ho: es parlarà de sacrifici, 

tot i que no es dugui a terme cap ritual; la tasca serà delegada a professionals i allunyada 

de l'escena pública, per tal de treure-li la culpa al consumidor. La sarcofagia és un altre 

métode, consistent en menjar carn de forma que no es pugui reconèixer l'animal del que 

que es tracta. El contrari de la sarcofàgia és la zoofàgia que consisteix en menjar carn de 

la que es pot identificar el seu origen.

El consum de carn suposa que l'animal ha de ser comestible des dels punts de vista 

nutricional  i  simbòlic  a  la  vegada.  D'una  banda,  les  diverses  crisis  sanitàries 

(encefalopatia espongiforme bovina, dioxines en carn de pollastre,  scrapie oví, pestes 

aviars...)  poden  fer  que  el  consumidor  s'abstingui  totalment  de  menjar  carn  d'alguna 

espècie  en concret,  al  semblar  perillosa.  De l'altra  banda,  per  a  que un animal  sigui 

considerat comestible, cal que no sigui ni gaire proper (ex: animal de companyia) ni gaire 

allunyat (ex: animal salvatge). Un altre tema important a l'hora de decidir si un animal és 

comestible o no, són les qüestions religioses.

La major característica del sistema de domesticació occidental modern és que el tracte 

que reben els animals no és uniforme i que no tenen el mateix estatus. Un dels aspectes 

més visibles de la nostra societat és el paper que hi juguen els animals de companyia, pel 

seu nombre i pel seu lloc a la família. En canvi, els animals de renta es crien per matar-

los i menjar-los. Per últim, hi ha els animals salvatges, que ni tenen un lloc en els medis 

on viuen les persones, ni tenen cap “utilitat” clara, com els animals de renta.



8. Legislació nacional/Unió Europea

- Novel Foods

Els  “novel foods” o aliments nous són els aliments i els ingredients d'aliments que no 

s'han utilitzat per al consum humà en un grau considerable en la Comunitat abans del 15 

de  maig  de  1997.  El  reglament  UE 258/97  del  27  de  gener  de  1997  del  Parlament 

Europeu i del Consell detallen les normes per a l'autorització d'aquests aliments.

Per tal d'assegurar el màxim nivell de protecció de la salut humana, els aliments nous han 

de passar un control abans de poder ser posat al mercat. Només s'autoritzen aquells que 

es consideren segurs per al consum humà.

Entre maig del 1997 i mag del 2004 s'han fet 53 sol·licituds. 14 aliments nous van ser 

aprovats per a ser comercialitzats, 2 no es van aprovar.

- Referents a conservació dels animals 

En els anys 60 es reconeix que el comerç internacional suposa un problema per a moltes 

espècies salvatges i així és com en el 1973 es produeix una conferència a Washington 

DC (la Plenipotentiary Conference) de la qual sorgeix l'anomentat CITES (Convention on 

International  Trade in Endangered Species of  Wild Flora and Fauna) que es posa en 

funcionament dos anys més tard. Unes 30.000 espècies d'animals i de plantes, que estan 

o podrien estar afectades pel comerç internacional,  estan inscrites en els apèndix del 

CITES. La Convenció pretén regular el comerç internacional de les espècies i dels seus 

derivats  amb un sistema de certificats  per  tal  d'assegurar  que està conforme amb el 

principi de sostenibilitat. El CITES manca de la seva pròpia definició de sostenibilitat, però 

l'Article  IV  constata  que  “treure  un  espècimen  del  seu  hàbitat  per  al  comerç  no  ha 

d'afectar de forma adversa l'estat de conservació ni el seu rang de població”. 

Els apèndix I, II i III del CITES són similars als annexos A, B i C de l'article nº338/97 de la 

Unió Europea referent a la regulació del comerç d'espècies salvatges.  L’A inclou totes les 

espècies en perill d’extinció que son o poden ser afectades pel comerç. El B aquelles que 

podrien arribar a estar en perill d’extinció a no ser que el comerç d’aquestes espècies 

estigui  subjecte  a  una  reglamentació  estricta.  Finalment  l’annex  C  inclou  aquelles 

espècies  que  qualsevol  dels  Estats  Parts  del  Conveni  o  Estats  membres  de  la  Unió 

Europea,  manifestin  que  es  troben  sotmeses  a  reglamentació  dins  de  les  seves 

respectives  jurisdiccions.  El  reglament  (CE)  n.º  2724/2000  de  la  Comissió  de  30  de 



novembre  de  2000  modifica  aquest  reglament  del  Consell  relatiu  a  la  protecció 

d’espècimens de la fauna i flora silvestres mitjançant el control del seu comerç.

En Europa no hi ha cap legislació que reguli la producció i consum de carn de gos o gat. 

Amb les lleis  vigents,  es regulen les carns que si  es poden consumir,  les condicions 

sanitàries en les que es donen el seu sacrifici, la seva producció, exportació, etc. La carn 

de gos i gat no forma part de la llista de carns destinades al consum humà. Les cultures o 

religions que conviuen dins l'àmbit europeu s'han de sotmetre a la legislació regent.

-  “REGLAMENTO (CE) No 1244/2007 de la Comisión, de 24 de octu-

bre de 2007, por el que se modifica el Reglamento(CE) no 2074/2005 

en lo que respecta a las medidas de aplicación para determinados 

productos de origen animal destinados al consumo humano y se es-

tablecen normas específicas para los controles oficiales de inspecci-

ón de la carne”.

- ” REGLAMENTO (CE) No 1523/2007 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 11 de diciembre de 2007, por el que se prohíbe la co-

mercialización y la importación a la Comunidad, o exportación desde 

esta, de pieles de perro y de gato y de productos que las contengan”.

- “DIRECTIVA 89/397/CEE establece los principios generales que ri-

gen los controles oficiales de los productos alimenticios, que consis-

ten en la inspección delos productos alimenticios, aditivos vitamina-

dos, sales minerales, oligoelementos y materiales que entran en con-

tacto con los productos alimenticios, junto con las disposiciones diri-

gidas a prevenir los riesgos para la sanidad pública, garantizar la cor-

rección de las transacciones comerciales y proteger los intereses de 

los consumidores. También se establece los artículos que estarán su-

jetos a control, y dispone que estos controles deberán llevarse a 

cabo en laboratorios oficiales y por personas legalmente autorizadas. 

En relación al control de los productos alimenticios, la DIRECTIVA 
93/99/CEE del Consejo, complementa los principios generales de 

inspección de productos alimenticios y establece una serie de medi-



das adicionales permitiendo con ello la aplicación uniforme, por parte 

de los Estados miembros”.

-  “DIRECTIVA 98/58/CE del Consejo de la Unión Europea, de 20 de 

julio de 1998, relativa a la protección de los animales en las explota-

ciones ganaderas”.

- ” DECISIÓN de la Comisión, de 8 de junio de 2001 por la que se es-

tablecen normas para los controles regulares de la higiene realizados 

por los explotadores de establecimientos, de conformidad con la Di-

rectiva 64/433/CEE, relativa a problemas sanitarios en materia de 

intercambios de carne fresca, y con la Directiva 71/118/CEE, relativa 

a problemas sanitarios en materia de intercambios de carnes frescas 

de aves de corral”.

- ” DECISIÓN de la Comisión , de 23 de abril de 2010, relativa a la 

financiación del programa de trabajo de 2010 en materia de 

formación sobre la seguridad de la alimentación humana y animal, la 

salud animal y el bienestar de los animales en el marco del programa 

«Mejora de la formación para aumentar la seguridad alimentaria»”.

- ”REAL DECRETO 147/1993, de 29 de enero, por el que se estable-

cen las condiciones sanitarias de producción y comercialización de 

carnes frescas”.

- ”REAL DECRETO 315/1996, de 23 de febrero, por el que se modifi-

ca el Real Decreto 147/1993, de 29 de Enero, por el que se estable-

cen las condiciones sanitarias de producción y comercialización de 

carnes frescas”.

- ”REAL DECRETO 640/2006, de 26 de mayo, por el que se regulan 

determinada condiciones de aplicación de las disposiciones comuni-

tarias en materia de higiene, de la producción y comercialización de 

los productos alimenticios”.



- ” LEY ORGÁNICA 7/1980, de 5 de julio, de libertad religiosa (B.O.E. 

de 24 de julio)”.

- ”LEY 4/1994, de 8 de julio, de la Generalidad Valenciana, sobre 

Protección de los Animales de compañía”. 

- ”LEY 11/2003, de 19 de marzo, de protección animal en la Comu-

nidad Autónoma de Aragón”.



Síntesi dels punts més conflictius
La història de la humanitat és testimoni de la fascinació de l'home pels animals i de la 

incorporació d'aquests en l'espai humà com ens mostra la domesticació. Abans d'aquest 

fenomen, a la prehistòria, ja hi havien representacions artístiques figuratives de la fauna 

que envoltava la humanitat.

Seria erroni explicar aquest interès de l'home envers l'animal per simples raons d'utilitat, o 

pels recursos que han suposat per a la humanitat: carn, llet, matèries primeres com l'os, 

les banyes, la pell,  la llana, etc. És important fixar-se en el lloc que ocupa un animal 

domèstic en moltes societats. La dimensió cognitiva de la relació entre l'home i l'animal i 

el que suposa en qüestions d'afecte s'expliquen en primer lloc per que els animals són 

per a nosaltres pròxims des del punt de vista biològic (alguns més que altres) i per que 

les experiències que podem adquirir del món animal ens informen en primer lloc de la 

natura de l'home. 

Les  fronteres  entre  animalitat  i  humanitat  es  mouen  segons  cultures,  religions  i 

circumstàncies, però sempre mantenen la idea del grau de proximitat que existeix entre 

cert  animal  amb l'home.  Una de les  experiències  més sensibles  és la de la  mort  de 

l'animal,  quan  és  produïda  per  l'home  voluntàriament,  d'una  forma  depredadora,  per 

aconseguir  el  seu  aliment.  En  totes  les  èpoques,  algunes  cultures  s'han  manifestat, 

simbòlica  i  socialment,  contra  el  fet  de  matar  animals  i  han  reivindicat  aliments 

exclusivament vegetarians. De fet, aquesta qüestió continua oberta en moltes societats. 

El rebuig de la violència contra els animals per motius simbòlics o afectius assenyala la 

diversitat dels pensaments establerts per les societats humanes.

L'us  que en fem dels  animals  té  repercussions,  no  només en l'àmbit  social,  sinó  en 

l'entorn,  en el  medi-ambient  com hem vist amb l'exemple de la sobreexplotació de la 

caça, que provoca la desaparició de gran quantitat d'espècies. 



Consulta als sectors afectats

1. Enquestes: ciutadans

Per veure quina opinió comparteix la població sobre aquest tema, hem realitzat 

una enquesta per Internet amb l'ajuda del programa “Survey Monkey” a una 

mostra representativa de 100 persones.

La intenció  és  comprendre  la  postura  dels  participants  enfront  aquest  tema 

actualment i imaginar la evolució que tindrà en un futur proper. Entendre els 

motius pels quals certes persones o nacions estan obertes al consum de carn 

de gos i/o gat i els motius pels quals alguns altres estan totalment en contra 

d'aquesta pràctica.

És realment curiós veure la gran varietat d'opinions sobre aquest tema i els 

“perquès”  que  les  sostenen.  A continuació  mostrarem  els  resultats  de  les 

nostres  enquestes  adjuntant  algunes  opinions  personals  obtingudes  més 

representatives.









Exemples de respostes:

- “No me parece correcto. No hay diferencia entre matar un perro o una vaca, pero 

lo vemos según la sociedad y el lugar que nos toque vivir; por ejemplo: en Latinoa-

mérica, donde vivo, es bien visto el consumo de carne de vaca (res), no así en In-

dia, donde creo es un animal sagrado. Estoy en el proceso de dejar de consumir  

carne por mi salud física, mental y espiritual; pero asimismo me queda el estigma 

de la sociedad pues tolero que coman carne de res a mi lado pero sinceramente 

haría un escándalo si supiera que esa carne es de perro/gato/caballo o algún ani-

mal de compañía.”

- “Estoy en contra el consumo de la carne, da igual de que especie... solo por-

que decidimos dejar entrar a los perros en nuestra casa y darles nombres, y a las 

vacas o otros tipos de animales, solo los dejamos entrar cuando están muertos y 

los llamamos "comida", realmente no hay diferencia, sigue siendo carne de un ser 

viviente, y está mal consumirla.”

- “Creo que en la sociedad en la que vivimos el consumo de este producto no está 

aceptado ya que tenemos al perro como animal de compañía y no de consumo 

(sabiéndolo, yo no lo consumiría) pero por la diferente evolución de las otras soci-

edades, entiendo que haya gente que lo consuma como si fuera algo normal, 

al igual que en Índia las vacas son sagradas o los musulmanes no consumen car-

ne de cerdo.”

- “Me costaría probarla en mi país, pero si estuviera en un país donde es frecuente 

comerla y fuera consciente que esos perros han sido criados para ello, no creo 

que me afectara mucho. Por otra parte, es alimento y mucha gente daría lo que fu-

era por comer cualquier tipo de carne sin pararse a pensar de qué animal es.”.

- “Me parece igual que cualquier otro animal, siempre y cuando se produzca en 

las mismas condiciones que el resto de animales, claro.”

- “Me parece aberrante, cruel, despiadado, irracional, innecesario, es estúpido y as-

queroso, solo demuestra el salvajismo de la gente que lo consume, es totalmente 

innecesario. Estoy en contra, debería de prohibirse en todo el mundo así  



como la de los gatos y otros animales cercanos a el hombre, en realidad no debe-

ríamos comer a los animales.”

- “Posiblemente, en algún restaurante chino lo haya comido sin saberlo. Pero mi cul-

tura no me permite desear comer perro. Respeto a quien lo haga.”

- En l’enquesta realitzada han participat en la seva majoria joves europeus de entre 

18  i  35  anys,  63%  dels  quals  són  dones.  Només  un  16%  dels  enquestats 

procedeixen d’Amèrica. La religió predominant és la catòlica (30%) tot i que quasi 

2/3 són ateus i una minoria que són ortodoxos i protestants.

- Entre  les  mascotes  més  populars  destaquem  gos  i  gat.  A la  pregunta  de  si 

menjarien carn d’aquestes un 80% ha respost que no tenia intenció de provar-la i 

un 30% no l’ha provat però no nega la possibilitat de fer-ho en algun moment.

- Els restaurants més freqüentats són els xinesos seguits dels japonesos.

- A l’hora de saber diferenciar visualment els plats cuinats amb carn de vedella i gos, 

la majoria no aconsegueixen esbrinar de quina espècie es tracta.

- Hi ha multitud d’opinions referent al tema, però més del 50% afirma estar en contra 

del consum de carn d’animals de companyia.

Opinió sobre el consum de carn de gos
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ENTREVISTES

Dr. Jesús Muro Figueres
Veterinari oficial del Govern d’Andorra 

Ha  sentit  mai  parlar  del  consum  de  carn  de  gos  i  de  gat?  En  quines 
circumstàncies?

Sí. Del consum de gat en tinc coneixement personal, ja que la consumeixen en petites 

quantitats certes ètnies de l’est de Ghana (Àfrica Occidental).

El consum de gos és consumeix a Orient (Xina, Malàisia, Filipines) i en tinc coneixement 

per certes documentacions rebudes, documentals, etc.

Quina opinió té sobre aquesta pràctica?

A nivell personal jo no la consumiria, però puc entendre que altres societats difereixin en 

els costums culinaris. També nosaltres consumim carn de conill i/o cavall i en el món an-

glosaxó és un tema tabú. Cal contextualitzar els hàbits, en el temps i en el lloc.

Fins fa molt poc les societats de Nova Guinea Papua consumien éssers humans (fins i tot 

parents) com a font de proteïnes d’origen animal de les quals anaven molt escassos.

Què opina sobre el valor nutritiu d’aquestes carns en comparació amb les carns 
que es consumeixen a Europa habitualment? 

No tinc  un coneixement del  valor nutritiu  d’aquesta carn,  però puc pensar  que per a 

nosaltres no pot ser elevat. Són animals estrictament carnívors, per la qual cosa la seva 

transformació no pot ser gaire eficient, i dubto de la qualitat dels seus aminoàcids i dels 

residus en forma de purines que ens poden aportar.

Té coneixements sobre la qualitat higiènica i cobertura legal que regeixen les 
condicions en les que es produeixen aquestes carns? 
L’origen d’aquesta li podria transmetre la fiabilitat suficient com per consumir-la 
igualment?

No, veient com és realitzen els sacrificis, esquarterament i transport de les canals de gos-

sos a certes parts de la xina, dubto molt del nivell higiènic de la seva manipulació.



La nostra societat mostra una tendència a consumir majoritàriament carn d’animals 
herbívors, li sembla ètic/natural introduir en la nostra dieta també carn de gos i/o 
gat?

Gens, i per diferents motius.

Primer. Per motius ètics. El gos ha evolucionat juntament amb l’home, des de la seva 

època de caçador/recol·lector del Neolític fins ara. En aquest trajecte el gos ha servit per 

capturar  preses,  vigilar  ramats,  i  finalment  fer  companyia.  La  seva  socialització  va 

acompanyada de l’home i no és ètic utilitzar-lo com a font d’aliment. 

El gat va evolucionar posteriorment, però igualment forma part de la nostra societat com 

un animal de companyia.

Donat que aquestes carns suposarien un augment en la diversitat d’oferta en el 
mercat, donaria el seu vot a favor per la comercialització d’aquestes a Espanya?

De cap manera.

Algun altre comentari que vulgui afegir.

La societat actual no es pot permetre el malbaratament dels recursos naturals: aigua, 

pastures, boscos i selves.

L’increment de l’estat del benestar ha comportat un increment dramàtic en el consum de 

proteïnes d’origen animal, especialment en les societat emergents.

Degut a la ineficàcia transformadora dels remugants estem talant grans extensions de 

selves a Indonèsia per a produir greixos d’us alimentari a partir de la palma, també estem 

desforestant l’Amazònia per a destinar-la  pastures per al bestiar boví o bé per a produir 

soja i/o blat de moro destinat al consum animal.

Aquesta tendència ha de canviar i hem de reduir la ingesta proteica d’origen 

animal, pel nostre benestar i pel benestar del planeta.

També hem d’incidir en implantar normes de benestar animal equivalents a les existents a 

la UE als països exportadors doncs de lo contrari deixem en inferioritat de condicions als 

nostres ramaders, subjectes a innumerables normes i lleis.

Per tot això encara seria més injustificat el consum de carn de carnívors  (gat i gos) a la 

nostra societat.



Dra. Pla Soler, Maria Teresa Reyes

Llicenciada en Farmàcia (U. València) 1984
Màster en Ciència i enginyeria dels aliments (U. Politècnica de València) 1986

Doctora en Veterinària (U. Autònoma de Barcelona) 1991

Ha  sentit  mai  parlar  del  consum  de  carn  de  gos  i  de  gat?  En  quines 
circumstàncies?

He sentit parlar del consum de carn de gos a la Xina i de la carn de gat en èpoques de 

fam o durant la guerra. Per exemple,  que se’ls hi donava gat per llebre. En moltes zones 

passava això si no hi havia alguna cosa  millor.

Quina opinió té sobre aquesta pràctica?

És com el conill que aquí es menja molt però si vas a qualsevol lloc dels Estats Units o a 

Anglaterra es queden absolutament “astonished” perquè per ells el conill és únicament 

una mascota. És un tema absolutament cultural. Per exemple, molts països asiàtics com 

ara a Vietnam la gent que viu en les típiques cases flotant en el delta del Mekong tenen a 

sota de lo que és la barca una mena de xarxa, i allà tenen els peixos. Els hi donen els 

seus restes de menjar i després aquests peixos se’ls mengen.

Què opina sobre el valor nutritiu d’aquestes carns en comparació amb les carns 
que es consumeixen a Europa habitualment?

Considero que el  valor nutritiu deu ser  com el  de qualsevol  altra carn,  és a dir  bona 

qualitat, variant la composició de greix o altres components segons la dieta de l’animal.

Té coneixements sobre la qualitat higiènica i cobertura legal que regeixen les con-
dicions en les que es produeixen aquestes carns?

Primer depèn del tema sanitari de com estiguin crescuts o cuidats aquests animals i les 

condicions higièniques de les granges d’aquests. Lo que em preocuparia més és el tema 

“sacrifici”, per si es fa de qualsevol manera, és més preocupant.

Aquestes carns en Espanya no es troben en la llista d’aliments pel consum humà.

No hi ha cap legislació perquè si no hi ha tradició no té sentit crear una llei que ho reguli, 

és com a Alemanya que no faran una normativa pel consum de caragol, perquè ells no en 



mengen, però nosaltres sí que en mengem, com també anques de granota, per tant sí 

que tenim unes normes que regulen les característiques sanitàries de com es venen, etc.

Però en un Restaurant Coreà que estigui a Barcelona estarà prohibit, perquè per molt que 

sigui tradició coreana està aquí en Europa i la que regula és la Unió Europea.

L’origen d’aquesta li podria transmetre la fiabilitat suficient com per consumir-la 
igualment?

Igual que qualsevol altre. Per ells és igual, jo he estat a la Xina i he menjat carn de gos i 

de serp. És un restaurant normal i corrent destinat al consum humà per tant no hi ha pro-

blema.

La nostra societat mostra una tendència a consumir majoritàriament carn d’animals 
herbívors, li sembla ètic/natural introduir en la nostra dieta també carn de gos i/o 
gat?

Crec que és totalment innecessari introduir-ne, a més que nosaltres ja en tenim suficient. 

Si s’introduís per exemple carn de llop, seria més comprensible perquè és un animal sal-

vatge i  nosaltres mengem altres animals salvatges com carn de cérvol,  però carn de 

gos.... quan el tenim com animal de companyia..., ara en condicions de pobresa ens ho 

menjaríem tot.

Per tant no és ètic però pot ser és natural menjar carn de carnívors així com ens mengem 

alguns peixos carnívors o altres mamífers petits.

Donat que aquestes carns suposarien un augment en la diversitat d’oferta en el 
mercat, donaria el seu vot a favor per la comercialització d’aquestes a Espanya?

És innecessari. 

Algun altre comentari que vulgui afegir.

Opino que el consum d’aquestes carns està totalment vinculat a arrels culturals, religioses 

i socials. 



Anàlisi  crític de la situació pràctica i  teòrica 
trobada en les enquestes i entrevistes
Les diferents fonts bibliogràfiques ens ha encaminat cap a la idea de que el consum de 

carn de gos o gat no és pas una pràctica habitual en el món a excepció d'alguns països 

com ara Xina, Corea o Vietnam, on sembla ser més freqüent i la realització de la qual ve 

explicada per la diferent cultura, tradició i mentalitat que aquests comparteixen.

No obstant, altres nacions que estan generalment en contra han provat aquesta carn en 

algun moment ja sent per curiositat o perquè es trobaven en llocs on es practicava. 

Centrant-nos en el gos i el gat com a principals mascotes dins l’àmbit familiar, hem volgut 

valorar els motius pel qual la gent pot acceptar o descartar un plat servit amb carn 

d’aquests animals. Hi ha varietat d’opinions però la majoria conflueixen en uns mateixos 

punts. 

Per un costat hi ha la gent que no tolera aquesta pràctica perquè ho veu com quelcom 

aberrant. Veuen aquests animals com a les persones, i per tant els hi és inconcebible la 

idea de menjar-se’ls. És veritat que aquestes espècies han sofert un procés de 

domesticació molt intens, més el gos que el gat, i que actualment trobarem molt poca 

gent que no tingui alguna d’aquestes mascotes a casa seva. 

És per això que s'ha creat un vincle molt estret entre aquests animals i les persones, raó 

principal per la qual es rebutja la introducció d'aquests en l'alimentació humana.

Malgrat això, les respostes que dona la gent no justifiquen que el seu consum no pugui 

ser igual de satisfactori que la resta de carns comercials al nostre país. Però tenint en 

compte el nivell de vida del qual gaudim com també la mentalitat que compartim la 

majoria dels europeus, la conclusió que traiem, gràcies a les enquestes i entrevistes, és 

que és totalment innecessari.

Per l’altre banda la gent que esta a favor opina que simplement és qüestió de cultures. I 

així és. En la nostra mateixa, com s’ha comentat el tema en les entrevistes, es menja 

conill, que es veu com quelcom repugnant per a la cultura anglosaxona.

Podem deduir per tant, que tant a trets pràctics com teòrics totes les visions convergeixen 

en  la  mateixa  conclusió:  el  component  cultural  és  fonamental  a  l'hora  d'explicar  les 

divergències que existeixen els diferents grups socials.



Resum i conclusions pròpies

Gràcies als animals cobrim moltes de les nostres necessitats bàsiques: alimentació, pells, 

utensilis, força de treball, etc. Des de fa milers d’anys, el ramat (vaquí, porcí, aviram i oví 

principalment) ens proporcionen carn i làctics, el que suposa un aport quasi indispensable 

de proteïnes i greixos en la nostra alimentació. Aquesta nova disponibilitat de proteïnes, 

més accessible que la pròpia caça, és el que va permetre en el Neolític avançar a les no-

ves societats ramaderes e imposar-se a les societats caçadores-recolectores. A més de 

contribuir  en la  dieta,  els  animals  domèstics  subministren matèries  primes com llana, 

pells, ossos, etc. així com també han sigut utilitzats des de l’antiguitat com a força motriu i 

de càrrega en les feines de la terra, en la exploració de nous territoris o en la guerra.

Tot i això, la relació home-animal ha arribat molt més enllà de la mera qüestió materialis-

ta. En ocasions, possiblement com a premi al bon servici prestat, aquesta relació s’ha tor-

nat afectiva. Fou llavors quan l’home va començar a posar noms als animals, a cuidar-les 

amb més dedicació, i en definitiva, a estimar-les. Aquesta situació arriba fins al punt que 

l’home acull a determinats animals en la seva casa, sense requerir-los-hi a canvi cap fun-

ció, exceptuant la de la seva pròpia companyia. Apareixen així les mascotes.

És en aquest punt on eradica la situació actual dels animals dintre la gran diversitat de 

cultures arreu del món. La fauna autòctona de cada zona, la situació econòmica del país, 

les  possibles  religions  instaurades,etc.  Un  conjunt  de  factors  que  van  determinar  en 

aquell moment, si aquell animal havia d’acompanyar-te a tu o bé, com hem volgut remar-

car en el títol del treball, a les patates fregides. 

Després milers d’anys entre nosaltres, els animals ocupen un lloc destacat en totes les 

cultures del món. Cada societat s’ha encarregat d’associar-li un rang a cada animal dins 

la seva organització i alhora és així regulat per l’àmbit legal. És difícil per un mateix fer 

marxa enrere, viatjar en sentit contrari, i preparar la taula per a menjar-te als individus als 

que pertany la teva pròpia mascota. No t’ho permet la llei del teu país i no t’ho permet el 

cor. Bé sigui perquè els necessitem, perquè els tenim o perquè els estimem, el que és in-

dubtable és que després de milers d’anys acompanyant-nos, els animals son ja part de 

nosaltres mateixos.

Però cada país és un món, i és més, cada persona és un món dins del seu propi país.  
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