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1. INTRODUCCIÓ 

Em dic Ivette Argerich Ollé i el meu treball es titula: Jo enfront de mi mateix.

Realitzant aquest treball  pretenc demostrar  que a partir  de la  Doma Natural,  un mètode

d'ensinistrament de cavalls que té com a punt de partida el  vincle de confiança entre el

domador i el cavall, puc arribar a  domar el meu cavall d'una forma harmònica.

Abans d'arribar a escollir aquest tema vaig estar pensant que havia d'escollir un tema amb el

qual  pogués gaudir i aprendre a la vegada,  així com que en tingués una petita noció i que

pogués tenir  informació a l'abast.  Estava clar que el  tema havia de ser  sobre els  cavalls,

perquè  des de petita el cavall ha estat l'animal que més m'agrada, a més practico aquest

esport, l'equitació, i sé on puc trobar informació. El problema va ser triar sobre què el volia

fer, vaig passar molts dies pensant sobre quin tema relacionat amb cavalls els podia fer. Fins

que un dia, després de sopar parlant amb els meus pares hem van dir que el podia fer sobre

l'evolució de l'aprenentatge d'un cavall i que aquest aprenentatge es dugués a terme a partir

de la Doma Natural. Al principi no n'estava molt segura, perquè no creia que pogués aportar

coses noves amb aquest treball, però després de parlar un dia a la hora del pati amb la meva

tutora vaig convèncer-me que aquell seria el meu treball. A més, em vaig formar, vaig fer un

curs amb l'Esteban Labari, qui em va acabar de fer decidir en domar el meu cavall a través de

la Doma Natural.  Una de les  coses  que més em va cridar  l'atenció d'aquell  curs  és que

l'Esteban va començar-lo dient: “este curso no os va a servir de nada”,  això encara em va

encoratjar i motivar més per fer-ho amb la Doma Natural i demostrar-me que aquest curs sí

que va servir d'alguna cosa. 

Una de les coses que més m'agraden dels cavalls i de tot aquest món és que quan estic amb

ells  sembla que el  món canviï  i  els  problemes desapareguin,  a   la vegada,  cada dia vaig

aprenent coses noves i ells alhora m'ensenyen a realitzar-me com a persona.

També he escollit domar-lo a partir de la Doma Natural perquè era un mètode desconegut

per a mi fins que vaig poder fer aquest curs i aquest treball.

Tinc dos  cavalls  propis,  un dels  quals  és un poltre  i  per això vaig  pensar  que seria  gran

oportunitat per a mi poder domar-lo jo mateixa i a la vegada  poder comprovar les meves

capacitats com a domadora. Una vegada un home  va venir a casa i em va dir que en el món
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del cavall no és bo el qui sap muntar molt bé,  sinó aquell que sap domar el cavall. 

Aquest  treball em  permetrà  veure  tot  el  procés  de  la  doma des  de  dins  i   superar  els

obstacles que ens anem trobant a mesura que la doma vagi avançant i poder observar com el

cavall  els supera. Els protagonistes d'aquest treball som jo i el meu cavall. 

Un altre dels motius pels quals he escollit aquest tema és perquè en un futur m'agradaria

poder treballar amb cavalls, tant des d'un àmbit veterinari, que és el que m'agradaria poder

estudiar, o bé des d'un àmbit més educatiu i esportiu.

1.1 OBJECTIUS
Els objectius que em plantejo en aquest treball són:

• Dur a terme tots els exercicis del punt de la doma pas a pas i comprovar si és un bon

mètode o no. 

• Aconseguir domar el cavall amb aquesta doma i poder estudiar la seva metodologia

• Poder veure l'evolució  del  cavall  a  l'hora  de  la  doma i  com reacciona  davant  un

obstacle i com el supera.

1.2 HIPÒTESIS
La hipòtesis que em plantejo en aquest treball és que la Doma Natural és un mètode fàcil,

eficaç i ràpid  per domar un cavall.

Per fer tot això he fet un diari de seguiment de les sessions de la doma del cavall en el qual hi

ha escrit tot el procés i la seva evolució. En el seguiment podem trobar el que em proposo en

cada sessió, l'objectiu,  el desenvolupament de la sessió i per acabar si  el cavall ha assolit

l'objectiu plantejat al principi de la sessió o necessitem més pràctica.
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2. LA DOMA
Segons el DIEC (Diccionari Institut d'Estudis Catalans), el verb domar té dos significats:

1- Amansir, fer dòcil, (una fera o bèstia salvatge)

2- Domar una criatura rebeca.

Així  doncs,  partint de la definició de doma, en aquest treball  el que busco és amansir-lo

perquè  tingui unes nocions i uns aprenentatges per tal de que no es torni salvatge,  i així

poder gaudir d'ell en les meves hores lliures. 

2.1 QUAN COMENÇA LA DOMA?
En el món de l'equitació el procés de la doma depèn del propietari de l'animal,  és a dir, el

propietari escull com vol domar el seu cavall.

Hi ha persones que deixaran el cavall en un prat fins que aquest tingui l'edat per començar  a

domar-lo, que normalment és als tres anys, mentre que hi ha persones que comencen a fer-

ho quan el cavall ha acabat de néixer.

En el moment en el qual l'home i el cavall es miren als ulls,  és en aquest  instant quan per

primera vegada s'estableix la relació entre l'home i el cavall.

La  doma  entesa  com  a  muntar  el  cavall   i  l'entrenament  per  la  disciplina  en  la  qual

s'especialitzarà, no té lloc fins que aquest ja té tres anys.  Tal com diu l'Esteban Labari1 en

alguns països, com els cavalls de Viena, comencen a ser domats als voltants dels cinc-sis

anys, ja que estan completament ben desenvolupats, tant a nivell muscular com a nivell de

constitució  òssia i això permet que puguin treballar durant més anys, malgrat que una gran

part dels cavalls són domats als tres anys .  Tot i que aquesta és la millor edat per iniciar la

doma del cavall, abans es poden fer moltes altres coses, que a la vegada facilitaran la seva

munta.

Darrerament, s'ha posat de moda “l'imprimting”, una tècnica que prové de la Doma Natural,

que és un mètode que consisteix en acostumar el poltre al contacte amb éssers humans des

del moment que neix. Es tracta de tocar-lo per tot el  cos, que s'acostumi a la presència

1 Extret dels apunts d'un curset fet per a ell.
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humana, que vegi a l'home com la seva mare. Tal com diu la Cristina2, a un poltre  que li han

dut a terme “l'imprimting” el seu maneig és més fàcil perquè ha estat acostumat a tot des

del seu naixement. 

Un poltre és molt tafaner, però a la vegada té molta por. Ho desconeix tot per tant, tot li fa

por i  utilitzant  aquesta  tècnica,  “l'imprimting”,  s'aconsegueix  que  sigui  més  confiat,

manejable i accessible amb tot el que fem després amb ell. Tot això s'ha de fer amb la major

suavitat possible, amb afecte, sense crits ni moviments bruscos, que se senti a gust i es deixi

fer. 

És important, sobretot, durant l'època de poltre no barallar-s'hi perquè si ho fem el poltre

s'emporta una lliçó desagradable i  com a conseqüència ell  es defensarà, aquesta defensa

esdevindrà en unes  males  costums i difícils de treure a l'hora de domar-lo i posteriorment

muntar-lo. Si adquireix uns vicis dolents  que facin que desenvolupi les seves defenses  serà

molt  difícil de  poder-los-hi treure.  Tal com diu la  Cristina3 si algun dia la persona no està

receptiva i el poltre tampoc, és millor deixar-ho per un altre dia.

En  resum,  s'ha  d'intentar  que  el  cavall aprengui  a  poc  a  poc,  sense  pressa  i  de  forma

continuada independentment de l'edat en que es comença.

2.2 QUINA DOMA ÉS LA MÉS ADEQUADA PEL CAVALL?
Per saber quina doma és la més adequada per  al cavall s'ha de saber que se'n voldrà fer

d'aquest cavall quan ja estigui domat, és a dir, si es vol per a fer espectacles, per excursions,

concursos de doma, de salt, carreres, etc.

De  totes  maneres  hi  ha  professionals  que  domen cavalls  perquè  després  aquests  siguin

venuts sense saber qui els comprarà i tampoc per a què l'utilitzaran.

Cal dir, però, que hi ha una doma bàsica que és igual per a tots els cavalls, que la podem dur

a terme a partir de qualsevol mètode,  ja sigui la  Doma Natural, espanyola, vaquera, etc, i

2 Extret de la pàgina web: http  ://mascotas.facilisimo.com/reportajes/caballos/la-doma-  
natural-un-adiestramiento-  diferente-i_185818.html   
3 Extret de la pàgina web: h  ttp://mascotas.facilisimo.com/reportajes/caballos/la-doma-  
natural-un-adiestramiento-  diferente-i_185818.html   
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després s'ha de continuar treballant amb el cavall per la disciplina que s'ha triat especialitzar-

lo, com salt, doma clàssica, raid, carreres, espectacles, etc.

2.3 CRITERIS PER SELECCIONAR UNA DOMA O UNA ALTRA
Primer de tot, cal observar les qualitats i els defectes del cavall, ja que no servirà per a totes

les disciplines. També s'ha de tenir en compte fins on vol arribar el propietari del cavall, si es

vol dedicar al  món de la competició i  arribar  a  l'elit o  bé   simplement tenir el cavall  per

gaudir-lo en els moment de lleure.

Gairebé qualsevol cavall és bo pel lleure, com per, fer excursions, ja que millor o pitjor tots ho

saben fer. Però si es vol un cavall  de competició cal tenir en compte les seves qualitats i

predisposició tant pel seu caràcter,  com pel seu físic. Així com la seva relació amb el genet

per poder assolir els màxims objectius i arribar a ser un animal de competició.

2.4 QUÈ TENEN EN COMÚ TOTES LES DOMES?
En totes les domes es busca un maneig del cavall de la manera més factible i amb menys

esforç possible, i sobretot, causar el mínim dany tant físic com psicològic al cavall. 

S'ha de domar el cavall sempre projectant-lo cap a la disciplina que es vulgui, vigilant que no

pateixi  danys,  és  bo  que  ell  vegi  la  doma  com  un  joc,  que  es  diverteixi,  que  gaudeixi,

d'aquesta manera serà més cooperatiu.
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2.5  QUAN  TEMPS  DURA  LA  DOMA  DEL  CAVALL  I  QUAN

ACABA?

La durada de la doma depèn sempre de com s'enfoqui. Un cavall sempre pot anar aprenent

coses noves a qualsevol edat, per tant podríem dir que la doma no acaba mai.

Igual que un alumne, un cavall  té el seu propi ritme d'aprenentatge, per això  cada cavall

requerirà el seu temps d'aprenentatge, per sortir d'excursió al camp, per dur a terme una

classe d'equitació, etc. Per tant la durada de la doma serà molt variada segons el cavall.  En

alguns podrà durar 3 mesos i en altres cavalls durarà 1 any.

En resum, el final de la doma sempre dependrà del propietari del cavall, si el propietari vol

que el cavall vagi aprenent coses noves la seva doma no acabarà mai, no tindrà final. Però, si

el  seu  propietari  senzillament  vol  que  el  cavall  sàpiga  les  coses  bàsiques  la  seva  doma

acabarà quan tingui la doma bàsica assolida.

3. LA DOMA NATURAL

La Doma Natural no és una disciplina , és  un coneixement de la naturalesa del cavall que ens

permet comunicar-nos amb ell sense haver-hi malentesos, sempre amb un llenguatge comú

que per  part  de  l'home es  tracta del  llenguatge  corporal. Des  del  principi  de  la  relació

busquem una harmonia amb el cavall, que cooperi confiant amb nosaltres, amb ganes i amb

moviments lliures de tensió. La base d'aquesta relació és la confiança i el respecte cap aquest

animal, per tant, la Doma Natural també té en consideració la ètica i els drets dels animals.

La  Doma  Natural  està  basada  principalment  en l'estudi  del  comportament  dels  cavalls

salvatges que viuen en el seu entorn natural, en llibertat, estudia les seves relacions socials,

la  seva  forma  de  comunicar-se,  la  seva  vida  emocional  i  la  biomecànica.  Aquest  estudi

s'anomena etologia, és una branca poc coneguda dins de la biologia però molt utilitzada per

saber entendre i alhora per  saber com hem de tractar els animals.
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La Doma Natural és un mètode basat principalment en la psicologia  i el comportament del

cavall,  és un mètode que no utilitza la violència a l'hora d'ensenyar a un poltre. En aquesta

forma de domar el cavall  ens hem de sentir connectats a ell d'una manera que tant l'home

com el cavall se sentin a gust.

Per dur a terme una bona Doma Natural hem d'aprendre a respectar les seves necessitats

bàsiques. Vetllant pel seu benestar podem arribar a aconseguir una bona comunicació. 

També és la meta final per altres tipus de doma, però aquestes utilitzen tècniques que de

vegades inconscientment són contraproduents per al cavall. De manera que per dur-les a

terme necessitem molta experiència, paciència i tacte per aconseguir bons resultats.

El  seu  objectiu,  independentment  dels  diferents  criteris,  com  per  exemple  la  raça  o

disciplines hípiques, és millorar la relació entre el genet i el seu cavall a tots els nivells, amb la

finalitat d'aconseguir un rendiment òptim del binomi.

La  Doma Natural  treballa  amb  una sèrie  de tècniques,  la  majoria  de les  quals són  molt

antigues,  i s'han anat recopilant de diferents escoles, de diferents cultures  que domen els

cavalls i té  coneixements  de  professionals  que  han treballat  la  relació  home-cavall.  Tots

coincideixen en que la metodologia de doma no s'ha de basar en la violència, cal partir de la

cooperació del  cavall,  per això és necessari  no forçar-lo i  mostrar-li  consignes clares que

pugui entendre.

3.1  ORIGEN
Les primeres dades que es tenen sobre l'ús de la Doma Natural  o bé també  anomenada

doma racional  o doma índia, són de fa molt temps,  ja que aquestes tècniques de Doma

Natural s'utilitzaven a Sud-amèrica fa molts segles. Els indígenes de la zona ja consideraven el

cavall com un animal molt important per les funcions que ell duia a terme en la societat, en

moltes ocasions el  cavall  servia com a mitjà de transport i  també per a dur a terme les

activitats agrícoles.

En  el  procés  de  la  doma dels  cavalls  tant  l'aigua com la  terra  hi  tenien  un  paper  molt

important, ja que els feien treballar en aquests dos medis fins que els cavalls ja no hi tenien
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por. Quan els cavalls ja no tenien por, el domador amb l'ajuda del seu cos feia moure el cavall

i el manejava amb senyals i moviments.

Els indis natius d'Amèrica utilitzaven un tècnica que es basava amb la confiança entre l'home

i el cavall. Es basaven en el fet de no provocar traumes als poltres perquè aquests poguessin

ser muntats pels indis. Amb això aconseguien que els cavalls veiessin a l'home com a un dels

seus i a la vegada també era un líder que els oferia seguretat. Al mateix temps els indis natius

d'Amèrica veien els cavalls com un ésser sagrat i el respectaven, per tant, això feia que es

crees un vincle entre dos éssers vius molt diferents.

També a Europa es poden conèixer casos de cavallers que aconseguien tenir una gran relació

comunicativa amb el seu cavall, tampoc utilitzaven tècniques violentes per entrenar el seu

cavall amb la qual cosa aconseguien fer moviments extraodinaris que els afavorien a l'hora

del  combat.  Aquests  moviments  no només els  permetia  salvar  les  seves  vides,  sinó  que

també els permetia guanyar combats de gran dificultat gràcies al domini que tenien del seu

cavall, per tant, en els moments difícils  com en un combat era de gran ajuda la confiança

entre l'home i el cavall.

Podem dir que la Doma Natural va començar amb la unió de l'home i el cavall.

3.2 PERSONES IMPORTANTS DINS DEL MÓN DE LA DOMA 
NATURAL

Des de Tom Dorrance que va ser el primer juntament amb el seu millor alumne Ray Hunt que

van realitzar clínics (cursos) fins avui amb els fills de John Lyson passant per Pat Parelli, Buck

Brannaman i altres,  tots tenen en comú la voluntat de demostrar que amb els cavalls es

poden  fer les coses d'una manera suau, basant-se en el respecte,  obtenint resultats molt

beneficiosos.

Dins el  món de la Doma Natural  hi  ha molts deixebles que segueixen aquest mètode, el

porten a la pràctica i el difonen,  però des del meu punt de vista cal destacar:

➔ Monty Roberts. Un dels millors entrenadors i amic dels cavalls.

➔ Lucy Rees. La dona que va introduir la Doma Natural a Espanya.
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➔ Leslie Desmond. Una dona que ha donat a conèixer la Doma Natural al món.

➔ Santi Serra. Un català que va portar la Doma Natural a les pantalles de televisió.

3.2.1 MONTY ROBERTS

Va néixer el 1935 a Salinas, un poble de

Califòrnia.  Monty  Roberts  viu  amb  la

seva  esposa  Pat  a  la  costa  central  de

Califòrnia.

Podríem dir que per les venes de Monty

Roberts corre sang cherokee, ja que, la

seva  àvia  paterna  era  cherokee.   Per

aquest motiu ell  des de petit  s'ha vist

rodejat per cavalls.

Quan ell tenia 3 anys ja va demostrar la gran habilitat que tenia sobre un cavall. Als 4 anys ja

estava inscrit  juntament amb el  seu germà a les competicions de “stock horse”.  Un dels

primers reptes que se li van proposar va ser domar un poltre en dues setmanes. A partir del

moment en que el poltre va acceptar la seva companyia, va aconseguir domar-lo només en

tres  dies.  Va  ser  en  aquest  moment  quan es  va  veure que  tenia  una gran  habilitat  per

xiuxiuejar als cavalls.

Amb  l'experiència  i  al  llarg  dels  anys  va  desenvolupar  un  mètode  anomenat  “JOIN”.  La

primera  demostració  d'aquest  mètode  es  va  dur  a  terme davant  de  Ray  Hackworth,  un

reconegut entrenador de cavalls. Aquest mètode  és suau, però a  la vegada disciplinari. A

partir d'aquí el nom de Monty Roberts  va acabar sent una revolució pel que fa a la manera

d'entrenar els cavalls durant aquest últim segle.

Monty Roberts ha escrit molts llibres, entre ells cal destacar: “El hombre que escucha a los

caballos”, “La unión4” i “Los caballos de mi vida”. 

4 ROBERTS, Monty (2004) La unión: e hombre que escuchaba a los caballos y habla a las 
personas. Madrid: 5a edición. Tutor.
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3.2.2 LUCY REES
Lucy Rees, galesa, és una dona, escriptora,

etòloga equina i domadora, qui va introduir

a Espanya la Doma Natural.

Ha  treballat  i  viatjat  a molts  països  per

buscar  les  formes  més  fàcils,  exitoses  i

universalment aplicables a l'hora  de tractar

als cavalls .

Després dels  seus estudis  de zoologia a  la

universitat de Londres es va especialitzar en

neurofisiologia,  neuroanatomia  i  etologia.

Va realitzar els seus estudis de postgrau a la

universitat  de  Sussex,  Anglaterra.   Més  tard  va  tenir  una  hípica  a les  muntanyes  de

Snowdonia a Gales, on va començar a domar els cavalls salvatges d'aquelles zones, guanyant

fama pel seu tracte amb cavalls  que tenien problemes; també va començar a escriure els

seus primers llibres.

Durant  molts  anys  va editar  articles  a la revista “Mountain”  sobre escalada,  a  la vegada

començava a realitzar varis treballs en vídeo. Va viatjar per molts països com Irlanda, Estats

Units i Portugal on va agafar una gran experiència en diferents cultures i diferents formes de

domar els cavalls, aquests viatges van donar lloc al seu llibre “La ment del cavall” en el qual

combina els estudis d'etologia equina.

També té una notable experiència al cinema i televisió com assessora pràctica  científica. Va

protagonitzar  dos  pel·lícules per  a  la  televisió,  la primer pel·lícula  va ser  “To ride  a wild

horse”  filmada  l'any  1983  per  l'HTV   en  la  qual  va  capturar  i  domar  un  cavall  salvatge

mustang d'Arizona i l'altre pel·lícula es titula “Chaman de caballos” filmada l'any 2002 per a

la televisió de Catalunya.

Escriu  articles  regularment  per  diferents  revistes  angleses  i  espanyoles,  no  solament  de

cavalls, i ensenya en diferents universitats del món.

A banda de popularitzar els coneixements sobre la doma i el tracte amb els cavalls també
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s'interessa en altres aplicacions relacionades amb ells, com l'actuació, el ball, el tractament

de joves amb problemes socials, la psicoteràpia, etc.

3.2.3 LESLIE DESMOND

Igual  que  la  Lucy  Rees,  la  Leslie  Desmond

també és una de les grans impulsores de la

Doma Natural a nivell global.

La  Leslie  va  créixer  a  la  ciutat  de

Massachusetts i també a la ciutat de Vermon.

Ella va aprendre a anar amb  cavall gràcies a

un  cavall  que  era  d'un  veí  seu.  Ella  va

entrenar aquest cavall amb el qual van anar a

competicions  regionals  de  salt  i  també van

anar a competicions de gimcana. Després va passar a ensenyar a nens i també a propietaris

de cavalls els conceptes bàsics de l'equitació i del manteniment del cavall, és a dir, raspallar-

los,  dutxar-los, etc.  Una vegada acabada la secundària va començar a treballar en diversos

llocs, participava en espectacles de graner, curses d'estables i també en un petit negoci de

cria, aquestes feines les va trobar a la costa est i també a Midwest, USA.

El  1990  va  crear  el  seu  primer  centre  d'equitació  a  Novato,  Califòrnia,  allà  va  fundar

“Diamond Lu Productions” i va realitzar el seu primer vídeo que constava de 3 volums, el

qual va anomenar “American Horsemanship for Young & Old”.  Ella es va inspirar i va crear

una gran sèrie de televisió anomenada “How-to” una serie d'equitació per a principiants, feta

pel seu orientador de la infància l' Ivan Taylor, un  jubilat de la primera Guerra Mundial, el

qual era un oficial de cavalleries de Manchester, Vermont. L'Ivan va ensenyar a la Leslie coses

del món del cavall, tal com diu ella en la seva biografia: “ L'Ivan em va preparar per gaudir

plenament de la meva feina tant amb la gent com amb els cavalls en les dècades que van

seguir. També em va prepara per reconèixer el do inestimable que el difunt Bill Dorrance, - el
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llegendari genet i ramader de Salina, Califòrnia-, deixa a aquells que volem treballar amb els

cavalls a través dels sentiments.”

Durant els últims anys de vida d'en Bill, ell li va demanar a la Leslie si ella acceptava ser la

seva  guia  d'aprenentatge  durant  quatre  anys,  mentrestant  ella  documentava  els  seus

aprenentatges i experiències per a la seva prosperitat. Entre els anys 1995 i 1999 els dos van

treballar  junts,  van  fer  demostracions  i  van  impartir  clínics  (cursos)  a  Montrey  County,

Califòrnia, mentrestant ella estava co-produïnt el famós text “True Horsemanship Throught

Feel”. La continuació d'aquest llibre van ser 10 CD anomenats “Horse Handling and Riding

Throught Feel  ” els quals la Leslie els va publicar el 2006, és una guia  d'informació per a

millorar l'equitació a través de les sensacions, ella va dir : “És la meva esperança alleujar la

jornada dels seriosos genets creant una via fàcil d'aprenentatge. El meu somni és que els

amants dels cavalls i també els entrenadors de totes les disciplines que ara i en un futur

tinguin en compte els punts més fins de la sensació i que els vagin alliberant a mesura que

viatgin pel camí. ”.

Actualment la Leslie treballa exclusivament amb entrenadors que volen avançar i millorar en

el maneig del seu cavalls i muntar amb habilitat a través de la sensació.

3.3 ETOLOGIA

Tal com hem dit anteriorment l'etologia és una branca de la biologia la qual estudia l'actitud

dels  individus,  tant  individualment  com  en  relació  amb  el medi  ambient  i  amb  altres

individus. 

Ens explica els costums o característiques particulars que té un determinat grup d'éssers vius.

Konrad Lorenz5, un metge alemany que va iniciar les estudis en aquesta ciència el 1920, diu

que les accions instintives dels  animals es desencadenen per factors interns que són els

nivells  de  motivació  i  els  factors  externs  que  és  la  creació  d'obstacles  que  afavoreixen

l'aparició del seu comportament.

5 Extret del PDF: http://08-Etologia_Equina.pdf 
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3.3.1 COMPORTAMENT EQUÍ

El cavall és un animal de presa, és a dir, el cacen altres animals per menjar-se'l. Per aquest

motiu el cavall va haver de desenvolupar la percepció fins a un grau molt alt de subtilesa. 

El cavall per naturalesa no és un animal agressiu, al contrari, ell busca la pau amb els del seu

voltant, però si ell se sent que està en perill llavors es torna agressiu.

La primera reacció que té un cavall  davant d'un perill,  o bé davant de ser capturat,  és la

fugida i prendre distància d'aquest perill. El cavall és un animal neòfob, és a dir, s'espanta de

tot el que és nou per a ell.  Quan el ramat de cavalls percebi un perill, primer de tot el grup

buscarà protecció ordenant-se d'una determinada forma, reunint-se d'una manera compacta

per la fugida i mantenint els individus més dèbils al centre del grup (poltres). Generalment la

fugida  la  començarà  l'euga  dominant  i  el  mascle  dominant  cobreix  la  rereguarda.  A

continuació es pararan, observaran i analitzaran la situació per prendre la següent decisió: si

continuar corrent o bé quedar-se allà on estan.  És possible donada la seva curiositat per

naturalesa que s'acostin lentament a l'objecte que els provoca por per poder identificar-lo i

així poder verificar si la seva por té justificació o no.

Segons el Dr. Robert M. Miller6, veterinari estatunidenc, expert en etologia equina diu que el

cavall  és  el  més  perceptiu  de  tots  els  animals  domèstics,  els  òrgans  dels  sentits  es

comuniquen amb el medi que l'envolta a través del Sistema Nerviós Central (S.N.C), aquest

és molt petit en comparació al seu cos però té unes característiques molt pròpies que són:

• Hi ha una dèbil relació entre els hemisferis cerebrals, això explica que quan l'estem

domant fer-ho sempre tant a mà dreta com a mà esquerra.

• Tenen  una  gran  capacitat  sensitiva,  d'una  elevada  percepció  tàctil  i  capacitat

neuromotora.  Aquesta  última  li  dóna  la  capacitat  de  fugida  que  li  permet la

supervivència.

• La capacitat d'aprenentatge i memòria que els permet recordar sensacions bones i

dolentes davant de certs estímuls.

• Baixa capacitat d'associació.

6  Extret del PDF: http://08-Etologia_Equina.pdf 
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3.3.1.1 L'ORDRE JERÀRQUIC.

Els cavalls viuen en grup, però sempre aquest organitzat segons una jerarquia social, entre

dos membres del grup s'instaura forçosament una relació entre dominant i dominat. Com en

totes les jerarquies hi ha el membre dominant, després les eugues, els cavalls i per últim els

poltres.  Dins de cada categoria s'ordenen de major a menor edat. En aquest ordre podem

determinar  diferents  comportaments  en cada categoria.  És important  saber  que aquesta

relació no és transitòria, és a dir, el fet que A domini a B i B domini a C no vol dir que A

domini a C.

Sempre s'ha dit que els sementals són els que dominen el grup, això és una afirmació falsa,

normalment és la euga més vella  del  grup que és considerada com a líder i  respectada,

imposa  la  seva  dominància  respecte  el  ritme de  vida  quotidià,  l'elecció  dels  camps  per

menjar, etc. 

Per  consegüent  per  al  cavall  és  natural  i  espontani  estar  sota  la  protecció  d'un  cavall

dominant però quan aquest falta el mateix cavall es converteix en l'element dominant i pren

decisions que resulten fonamentals  per la seva supervivència.  El  comportament del  grup

mostra afecte i atenció entre els individus d'aquell grup per mitjà de moviments i sons

Tot això significa que hem de fer l'esforç de guanyar-nos la confiança i el respecte del nostre

cavall perquè si no és així ell no tindrà cap raó per la qual estar amb nosaltres. Un cavall que

quan el vulguis muntar es mogui, doni guitzes o ens mossegui és un cavall dominant, per

tant, cap d'aquests cavalls ens considerarà el seu líder.

3.3.1.2 CONDUCTES INSTINTIVES

La  selecció  natural  va  operar  afavorint  als  animals  més  aptes  per  la  fugida  dels  seus

predadors. Per fugir resultaven més capacitats els que tenien els 5 sentis ben desenvolupats.

Els cavalls tenen una gran habilitat per evitar el perill de ser capturats: atenció, desconfiança,

agressivitat i obediència.

Aquestes  habilitats  anomenades  anteriorment  són  les  habilitats  essencials  per  les  quals
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l'individu no sigui  capturat.  L'atenció els  manté perceptius i  en  alerta a  través dels  seus

sentits, la desconfiança és el motiu pel qual quan hi ha alguna cosa desconeguda el cavall hi

manté una distància.  L'agressivitat sorgeix quan aquest se sent acorralat i es defensa  amb

coces, mossegades i l'obediència és l'instint gregari del ramat i l'ordre jeràrquic dels individus

del ramat.

3.3.1.3 PERCEPCIÓ A TRAVÉS DELS SENTITS

Els cavalls igual que les persones tenen cinc sentits: la vista; el tacte; l'olfacte, la oïda  i el

sentit  del  gust,  cada  un  treballa  per  a  què  el  cavall  pugui  sobreviure  en  les  òptimes

condicions.

Vegeu annex , diari de sessions, sessió 32 en la qual hi ha un petit estudi pràctic dels cinc

sentits.

3.3.1.3.1VISTA

El cavalls com que són un animal per a ser depredat té els ulls a un costat, cosa que fa que

tinguin un angle de visió més gran (330-340

graus) però, això causa dues zones cegues una

posterior i una altra anterior que arriba fins a

1 –  1,20 metres  per  davant  del  seu cap.  La

superposició dels camps visuals de cada ull fa

que tingui una visió bifurcal en aquesta zona

cega,  per  aquest  motiu  si  vol  calcular

distàncies ha de girar el cap i i mirar amb els

dos ulls. El fet de tenir els ulls al costat  fa que

pels cavalls cada  costat sigui  un  món  i  el

mínim detall en el medi ells el notaran.
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El cavall té hipermetropia, això  provoca que hi vegi molt bé de lluny però de prop no hi veu

tan bé, això és degut a què el globus ocular no és perfectament esfèric. La curvatura més

perfecte del globus ocular té lloc a la part interna superior, això sumat a la forma allargada

que té la pupil·la dels cavalls afavoreix l'amplitud lateral de la visió, però fa més difícil la visió

per sobre o per sota de la línia dels ulls dels cavalls.

Contràriament al que la gent pensa, els cavalls no hi veuen bé de lluny per aquest motiu

augmenta la seva atenció.

A causa de la poca relació interhemisfèrica del cervell i la zona cega anterior quan un objecte

proper passa del camp de visió d'un ull al camp de visió de l'altre es crea el que es diu una

imatge trencada, aquest fet fa que els cavalls es puguin sorprendre quan l'objecte abandona

el camp de visió del primer ull, passa a la zona cega i després torna al camp de visió de l'altre

ull.

Els cavalls tenen dificultat amb els colors extrems de l'espectre (vermell, violeta) i la gamma

de grisos però distingeixen perfectament el verd, blau i groc.

3.3.1.3.2 OÏDA

La seva capacitat auditiva disminueix al llarg dels anys, però segueix sent superior a la dels

humans.  Les  seves  orelles  es  mouen  individualment  i  per  fer-ho  hi  ha  16  músculs  que

treballen a la vegada, els seus moviments i posicions ens indiquen el seu estat emocional, si

estan atents, confiats, enfadats, etc.
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3.3.1.3.3 OLFACTE

L'olfacte és un sentit imprescindible en la vida d'un cavall. És molt important en un ramat de

cavalls per poder identificar-se entre ells, la mare per poder trobar el seu poltre, el poltre per

poder mamar de la mare i fins i tot és important per a poder menjar, ja que els cavalls no

veuen el que estan menjant.

Quan dos cavalls no es coneixen el primer que fan és olorar-se, d'aquesta manera perceben

l'olor  de  l'altre  cavall,  la  seva  freqüència,  la  intensitat  respiratòria  o  l'alliberació

d'adrenalina, ... Aquests són uns indicadors de l'estat d'ànim. És a través de l'olfacte que els

cavalls  perceben  si  la  persona  que  l'esta

muntant esta nerviosa o no.

Per identificar  i  reconèixer una olor particular,

nova  o  bé  una  olor  que  els  crida  l'atenció

utilitzen  el  reflex  de  Flehmen  que  és  un

moviment del llavi superior cap amunt ocloent

els  forats  del  nas  i  mantenint  el  màxim  de

temps  la  respiració,  és  molt  normal  veure

sementals fent el reflex de Flehmen quan hi ha

eugues receptives pels voltants .

3.3.1.3.4 GUST

El gust és el sentit menys estudiat, identifiquen fàcilment les coses amargues, aquest fet els

permet reconèixer plantes exòtiques i no adquirir-les a la seva dieta. Malgrat que les coses

amargues no els agraden, les coses dolces i les salades sí.  Els domadors tenen en compte

aquest factor que juga a favor seu a l'hora de posar-li el filet per primera vegada,  així per

exemple el mullen amb mel o bé amb aigua salda. 
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3.3.1.3.5 TACTE

Els cavalls tenen un gran sentit del tacte en gairebé totes les parts del seu cos, malgrat això,

són més sensibles els cavalls de sang calenta que els cavalls de sang freda. 

A més de tenir una sensibilitat superficial o profunda també tenen un sensibilitat tèrmica i

dolorosa. Existeixen zones del cos amb més sensibilitat que altres com per exemple el cap o

bé la zona de la panxa, això es nota perquè en aquestes zones tenen la pell més fina que la

resta del cos, una altra diferència de la sensibilitat és el gruix del pèl i la pigmentació

3.3.1.4 LA CAPACITAT D'APRENENTAGE

La capacitat d'aprenentatge d'un cavall és superior a la d'un ésser humà,  ja que és una presa

la qual cosa s'ha d'adaptar ràpidament a l'entorn. En aquest cas l'adaptació és la capacitat

d'aprenentatge. 

Els cavalls són capaços d'aprendre molt ràpidament nous comportaments, mentre que un

ésser humà necessita molt temps per poder canviar el seu comportament i de vegades no el

canvia. 

3.3.1.5 CAPACITAT DE MEMÒRIA I ANTICIPACIÓ

Els  cavalls  saben  memoritzar  molt  fàcilment  els  esdeveniments  i  anticipar-se  a  les

conseqüències d'una mateixa situació ja anterior. 

Això ens pot jugar en contra als  éssers humans a l'hora de domar-lo o bé quan l'estem

muntant. 

Per exemple si la primera vegada no volia pujar al remolc i l'hem obligat a la segona no hi

voldrà tornar. Això pot passar gairebé en tots els aspectes.

Però això pot anar a favor nostre si sabem utilitzar aquesta capacitat.  Quan ensenyem un

exercici al nostre cavall ho hem de fer en una situació en la qual la repetirem varies vegades

fins que el cavall associï sistemàticament una acció per la nostra part com una reacció per la
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seva part. Crearem una gamma de reflexes condicionats que utilitzarem a favor nostre quan

el domem.

Per tant és bo ensenyar el nostre cavall des del condicionament positiu.

3.3.2 COMPORTAMENTS HUMANS CAP ALS CAVALLS

Per   millorar  la  qualitat de  la  nostra  relació  amb  els  cavalls  hem  de  ser  capaços   de

qüestionar-nos  i  treballar  amb nosaltres  mateixos,  per  a  poder  desenvolupar  les  nostres

qualitats i millorar els nostres punts dèbils.

3.3.2.1 DESENVOLUPAMENT D'UNA CAPACITAT D'OBSERVACIÓ
Els éssers humans no estem acostumats a observar el què ens envolta, en canvi els cavalls

per sobreviure han d'estar alerta del què passa al seu voltant, és a dir, els éssers humans

estem massa  ocupats  pensant  en el  nostre  món interior  i  no  ens  adonem del  què està

passant al món exterior.

En els treballs en llibertat, perquè l'ésser humà pugui dominar en els exercicis al cavall hem

d'augmentar la nostra l'observació: si sabem mirar i estar atents al cavall,  ens adonarem que

a través de les seves postures, moviments o bé mirades ens diu constantment moltes coses.

És fonamental observar als cavalls i comprendre'ls.

El millor recurs per aprendre a comprendre un cavall és passar hores i hores al camp amb ells

observant-los.
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3.3.2.2 AUGMENT DE LA NOSTRA CAPACITAT DE CONCENTRACIÓ
Si volem treballar amb un cavall i que els resultats siguin bons hem d'adquirir una qualitat, la

concentració. 

Els americans diuen <<focus>> a la capacitat de concentrar-se al màxim en el moviment o

reacció que volem obtenir del cavall.

Amb tot això hem d'esforçar-nos a crear una imatge mental molt precisa de la reacció o bé

moviment  que  volem  aconseguir  i  ens  hem de  concentrar  més  del  100%  fins  a  poder

aconseguir  el resultat que ens havíem imaginat.  És important no crear imatges negatives

perquè després el nostre llenguatge corporal expressarà inconscientment aquest pensament

negatiu i després el cavall reaccionarà de forma negativa.

Vegeu annex, diari de sessions, sessió  16, l'última part.

3.3.2.3 MILLORA DELS NOSTRES REFLEXES FÍSICS
Els cavalls són animals molt reactius i si volem estar en les mateixes condicions de seguretat i

treballar de manera eficaç, és imprescindible que millorem la velocitat de transmissió entre

la informació que percebem pels sentis i la transmissió d'aquesta informació.

Els americans anomenen <<feeling and timing>> al fet de que com més sensibilitat tenim a

l'hora d'agafar  les  regnes del  cavall,   percebre els  seus  moviments i  interpretar-los,  més

coordinació  podrem  establir  amb  el  cavall  i  més  ràpida  pot  ser  la  seva  resposta.  Això

requereix molta pràctica.
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3.3.2.4 CONTROL DEL NOSTRE COS
La consciència i el control del nostre cos és una de les coses que a l'escola es treballen poc  i

han quedat oblidades. Sovint ens costa escoltar els nostres sentits i coordinar els nostres

gestos amb ells.

Quan muntem no és molt difícil  aconseguir treballar d'una manera independent amb les

nostres extremitats per poder dur a terme moviments precisos  d'una  forma independent i

en una situació d'equilibri i de relaxació.

Els  exercicis  peu  a  terra  (exercicis  que  es  fan  per  domar  el  cavall  els  quals  no  els  fem

muntant-lo sinó que ho fem a terra) són molt bons perquè  nosaltres  aprenguem a moure'ns

d'una  forma  sincronitzada  amb  els  moviments  del  cavall  i  això  comporta  una  excel·lent

preparació de cara a la munta del cavall. 

3.3.2.5 MILLORA DELS NOSTRES REFLEXES MENTALS: L'ANTICIPACIÓ
Tal com he dit anteriorment el cavall  reacciona ràpidament a un estímuls Si nosaltres no

arribem tard als moviments incontrolats que el cavall  fa com a resposta a l'estímul al final

s'acostumarà a fer aquest moviment incontrolat i després això pot provocar mals vicis  que

ens  costarà  temps  i  dedicació  treure'ls-hi.  Per  solucionar  això  hem  d'entrenar  el  nostre

cervell  per a poder respondre ràpid en el  cas que el cavall  dugui a terme una acció que

nosaltres no volem, això és l'anticipació als moviments del cavall. En tot moment hem de

saber els moviments que pot arribar a fer el cavall i pensar ràpidament en solucions.

Per millorar l'anticipació van molt bé els exercicis en llibertat de cara als genets, perquè ens

permet donar-nos compte si cada persona reacciona ràpid o a poc a poc als moviments que

no pot controlar del cavall. Gràcies al treball en llibertat, aprenem a col·locar-nos en el lloc

adequat i a desplaçar-nos ràpidament anticipant-nos sempre a qualsevol moviment.
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3.3.2.6 CONTROL DE LES EMOCIONS
Com ja he dit anteriorment els cavalls perceben les nostres emocions amb l'olfacte. Si quan

estem amb un cavall estem nerviosos i no controlem perfectament les nostres accions, com

volem arribar a controlar també els moviments del cavall?

Per això el que s'ha de fer  abans d'anar a buscar el cavall o bé estar amb ell hem abandonar

les preocupacions i les emocions a casa. Tal com diu John  Lyson7 “en presència d'un cavall la

única emoció permesa és el sentit de l'humor” (Lyson, 2004). 

Per exemple en el cas que no aconseguim pujar el cavall al remolc hem d'aprendre a riure'ns

d'aquestes situacions o bé fins i tot aprendre a riure de nosaltres mateixos, i no ens hem

d'agafar  aquestes dificultats com un repte personal.  Si  el cavall  no entén el  què li  estem

demanat és perquè el professor, en aquest cas nosaltres mateixos, no estem a l'altura de les

circumstàncies.

3.3.2.7 DISMINUIR EL NOSTRE ORGULL
Saber qüestionar-se un mateix és una de les coses més difícils que els éssers humans hem

d'aprendre  a fer quan estem amb un cavall.  Quan el cavall comet un error tenim tendència a

dir que la culpa és seva i oblidem que el que realment té importància és el seu punt de vista i

no el nostre.

La  nostra  naturalesa  depredadora  acostuma  a  guanyar  sempre  la  partida  i  ens  costa

aconseguir dominar el nostre orgull en situacions d'ofensa, això ens fa actuar d'una manera

dominant respecte el cavall en lloc d'actuar amb modèstia i amb una disposició per escoltar

l'animal, degut a això sempre hi ha un guanyador i un perdedor i a continuació, apareix la

violència que neix de la consciència de la nostra impotència i de la frustració que sentim de

no poder arribar a fer quelcom.

Vegeu annex, diari de sessions 17, 18 i 19 en les quals  sí o sí vull que l'Ircan faci  quelcom.

7 Extret del llibre:  DE CORBIGNY, Élisabeth (2012) Doma Natural Adiestramiento del caballo 
en libertad, pie a tierra y montado. Manual de etología aplicada a la equitación. L'Hospitalet-
Barcelona : 3a edició.  Hipsano Europea
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3.3.2.8 TENIR EN COMPTE EL PUNT DE VISTA DEL CAVALL
Si considerem les coses des del punt de vista del cavall en lloc de fer-ho des del nostre punt

de  vista,  ens  donarem compte  que  l'actitud  i  les  reaccions  que  té  el  cavall  tenen  unes

motivacions i uns fonaments clars, són el resultat d'una situació determinada que indueix a

una forma de comportar-se, per tant, a l'hora de fer coses hem de pensar també amb el

cavall i no només amb els nostres objectius.

Si el cavall fa alguna cosa que nosaltres no ens agrada, com en el cas de no voler pujar al

remolc, segurament ell tindrà els seus motius per no fer-ho. El cavall a diferència dels ésser

humans no sap distingir quines coses són bones i quines coses són dolentes, senzillament

reacciona a un estímul per instint i per tant, en qualsevol circumstància ell escull la solució

que li sembla més adequada, per al seu confort i per la seva preservació.

Com a conclusió de tot això cal dir que en certa manera el cavall també és el nostre educador

i domador, perquè per arribar a comunicar-nos amb ell hem de fer grans esforços.

Vegeu annex, diari de sessions, sessions 17, 18 i 28 en les quals no tinc en compte el punt de

vista d'un cavall

3.4 ETOLOGIA APLICADA 
L'etologia  aplicada  és  la  part  en  que els  homes  apliquem  els  nostres  coneixements  del

comportament equí i els posem en pràctica d'una forma correcta. A la vegada és beneficiosa

per a nosaltres.

Aquesta és una de les principals  característiques de la Doma Natural,  aplicar  els  nostres

coneixements que tenim sobre el comportament del cavall perquè  ell faci el que nosaltres

ens hem proposat sense que hi hagi cap agressió.
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3.4.1 EL JOC
El concepte d'educació del cavall en cap moment s'ha de confondre amb el fet de fer-lo jugar.

És veritat que perquè a  un cavall  no se li  faci avorrit el seu aprenentatge hem de buscar

alternatives en les quals per a ell les sessions d'aprenentatge siguin una experiència nova i

d'aquesta manera ell tingui ganes d'aprendre.

És cert que als poltres o bé cavalls joves els agrada jugar entre ells, fer carreres, etc, però el

que no podem permetre  és  que  el  poltre  jugui  amb nosaltres  perquè pot  arribar  a  ser

bastant perillós. 

Generalment quan estem davant d'un poltre no pensem que a mesura que passin els anys

aquest poltre arribarà a pesar 500 kg o més, per tant, si li permetem jugar amb nosaltres ho

agafarà com un costum que a la llarga pot ser contraproduent.  El joc del poltre no té res a

veure amb l'imprimting esmentat en el punt 2.1. 

Aquest fet de jugar pot començar senzillament d'una forma desapercebuda com per exemple

que ens envaeixi el pas, mossegar-nos, o bé quan riem perquè ha passat galopant pel nostre

costat donant salts d'alegria i no ens ha tocat de miracle, tot això i molt més són petites

coses que de vegades no ens adonem que ho permetem i que a la llarga, tal com he dit

anteriorment,  poden  ser  perjudicials.  Quan  en  cavall  està  amb  nosaltres  hem de  poder

gaudir d'ell però marcant-li unes pautes, igual que faríem amb un nen petit.

Vegeu annex, diari de sessions, sessions 25,  13 perquè és una sessió en la qual  l'Ircan juga

mentre esta aprenent.

26



Ivette  Argerich   i   Ollé                                                                                                                          Jo enfront   de   mi mateix  

3.4.2 CAPTAR LA SEVA ATENCIÓ
Per  a  ser  bons  genets  hem d'estar  sempre  pendents  del  cavall  i  controlar  tots  els  seus

moviments mitjançant senyals que ell ens envia, malgrat que de vegades són imperceptibles.

De vegades el cavall no està pendent de nosaltres i la seva atenció està en altres coses, com

per exemple altres cavalls, l'herba del camp... 

Quan volem treballar amb ell hem d'intentar captar la seva atenció. Captar la seva atenció no

és una cosa que surti per art de màgia si no que està relacionat amb el seu funcionament

mecànic. Per controlar la seva atenció només hem de controlar els seus moviments. 

Una  forma per  captar  l'atenció  del  cavall  és  amb  el  nostre  llenguatge  corporal,  el  qual

veurem a continuació,  amb el treball en llibertat és un gran aliat. 

Posem-nos en situació, el cavall és al camp menjant i volem que ens miri, per molt que el

cridem ell està menjant i no ens fa cas, òbviament, l'herba és més interessant que nosaltres.

El que podem fer per captar la seva atenció és fer un moviment corporal, saltar, fer soroll

amb alguna cosa, etc, qualsevol cosa és vàlida amb la finalitat que ell estigui atent als nostres

moviments. Si nosaltres anem on és el cavall i l'agafem i no fem res perquè ell estigui atent a

nosaltres quan vulguem començar a treballar no aconseguirem una sessió aprofitosa, ja que

el cavall en cap moment ha estat pendent de nosaltres, això no ho volem ja que en tot el

procés educatiu del nostre cavall l'objectiu principal és que ell  estigui pendent de nosaltres.

Vegeu annex, diari de sessions, sessió 25 perquè hi ha un exemple de captar l'atenció del

cavall, amb les bosses de plàstic i el bidó.
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3.4.3 AGAFAR I ENSENYAR
Sovint els homes confonem els termes dominància i dominació d'un ésser cap a un altra. No

hi ha cap home que sigui més fort que un cavall però nosaltres tenim mètodes per sotmetre

el cavall,  això repetit moltes vegades a la llarga, pot arribar a ser perjudicial per als dos.

El nostre instint depredador en incita a agafar les coses en lloc d'ensenyar-les. 

Per exemple, sovint en lloc d'ensenyar al cavall a donar-nos les mans o els peus senzillament

els hi agafem, això passa amb altres moviments de l'equitació  que el que fem és forçar-lo,

Sovint les ajudes que ens poden ajudar a ensenyar el cavall són: regnes alemanyes, mos fort,

etc. El mos és una part del fre que entra dins la boca del cavall, mul,etc. 

Si forcem el cavall provocarem una  pèrdua de lleugeresa en el binomi (genet i cavall),  en

canvi,  si  l'ensenyem  a  fer  els  moviments  que  volem  aconseguirem una  millora  en  la

lleugeresa del binomi.

3.4.4 RELACIÓ PROFESSOR ALUMNE
El fet d'ensenyar a un cavall ens fa comportar com a un professor i no com un depredador. Si

volem que el cavall aprengui ràpid haurem d'explicar-li les coses a poc a poc, amb exercicis

simples i també descomposant les dificultats i treballar-les una per una. El cavall igual que

l'home aprèn gràcies a les repeticions.

Quan nosaltres creem una situació d'estrès estem bloquejant les capacitats d'aprenentatge

del  cavall  i  a  la  vegada,  creem  una  situació  de  defensa  que  va  lligada  a  l'instint  de

supervivència.

És bo no enfadar-se amb el  cavall  per tal  de no crear un conflicte,  que a la vegada pot

generar una situació de desigualtat, per tant cal generar situacions beneficioses per als dos i

que  generin una igualtat entre l'home i el cavall.                     
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3.4.5 CÒMODE, INCÒMODE
Un dels molts objectius de la Doma Natural és aconseguir que la resposta correcta a una

pressió, moviment, etc, sigui còmoda pel cavall i que la resposta equivocada sigui incòmoda.

Cal esmentar que els cavalls són animals mandrosos, per a ells com menys elevada sigui la

seva  activitat  física  millor.  Per  tal  d'evitar  que  el  cavall  vulgui  fe  exercicis  incòmodes

l'entrenarem a fer exercicis fàcil  per motivar-lo i així aconseguir que el què podria ser un

exercici de gran esforç es converteixi en una activitat fàcil de fer. 

Vegeu annex, diari de sessions,  sessió 27 en la qual es veu clarament les zones còmodes i

incòmodes de l'Ircan amb l'esprai. 

4. EL TREBALL EN LLIBERTAT
El treball en llibertat tal com diu el nom és treballar amb el cavall en estat completament en

llibertat, és a dir, sense agafar-lo amb una corda i una cabeçada de quadra.

L'objectiu del treball en llibertat és aprendre a controlar els moviments del cavall amb tota

seguretat.

Vegeu annex, diari de sessions, sessió 13. 

4.1 TREBALL O ESBARJO?
Moltes persones volen treballar amb el cavall en llibertat un una pista rodona de dnra corda,

en un prat,... El que fan és deixar que el cavall es mogui al seu voltant en llibertat i deixen

que ell es boti, galopi sense cap objectiu,...  Això no és treballar, és deixar  jugar el cavall

lliurement.

Però quan volem treballar en llibertat volem que els moviments que faci el cavall puguin ser

controlats per a nosaltres. Si nosaltres deixem el cavall a la pista i es posa a jugar és millor

que ens ho mirem des de fora perquè ens pot arribar a fer mal i si estiguéssim a dins no
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podríem arribar a controlar els seus moviments.

4.2 CONTROL DELS SEUS MOVIMENTS
Poques persones són capaces de controlar realment tots els moviments del seu cavall  en

total llibertat.

El  treball  en  llibertat permet  establir  un  llenguatge,  una  comunicació  entre  el  cavall  i

nosaltres  i a la vegada nosaltres podem controlar els seus moviments amb la finalitat de

poder avançar amb ell a la pista amb tota seguretat.

El treball en llibertat no exclou en cap moment el concepte de jugar, perquè aquest treball es

desenvolupa d'una manera lúdica, agradable i divertida per l'animal i també per a nosaltres.

4.3 ESTABLIR UNA RELACIÓ
El fet de treballar en llibertat permet establir una relació de confiança i respecte entre l'home

i el cavall. Tal com diu Élisabeth de Corbigny8 “Qualsevol cavall malgrat que tingui molta por,

mica en mica anirà perdent aquesta por i començarà a acostar-se a nosaltres amb confiança.

Qualsevol cavall  malgrat que sigui molt agressiu, aprendrà a apartar-se i  a respectar-nos

com si fóssim el seu líder. Qualsevol cavall malgrat que sigui molt autista i que tingui una

manca de reaccions d'interès i de ganes de col·laborar, poc a poc anirà sortint de la seva

closca i acceptarà dedicar-nos alguna mirada i una mica d'atenció.” (Corbingy, 2012, p.75).

A  partir  d'aquest  moment  el  cavall  deixarà  de  ser  una  presa  i  s'anirà  transformant

progressivament en un company atent i generós que escollirà estar al nostre costat abans

que fer alguna altra cosa.

En el treball en llibertat el cavall és el qui escull si vol estar amb nosaltres o bé si vol allunyar-

8 Extret del llibre DE CORBIGNY, Élisabeth (2012) Doma Natural Adiestramiento del caballo 
en libertad, pie a tierra y montado. Manual de etología aplicada a la equitación. L'Hospitalet-
Barcelona : 3a edició.  Hipsano Europea.
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se'n.  Per  aquest  motiu  hem  de  ser  nosaltres  els  qui hem  de  donar  el  primer pas  per

comunicar-nos amb el cavall i perquè mica en mica el cavall ens vagi agafant confiança.

En el treball en llibertat tant el cavall com nosaltres estem en igualtat de condicions ja que el

cavall no està lligat a cap corda. La confiança que s'establirà entre els dos serà molt més gran.

4.4 LA COMUNICACIÓ
La veu i el llenguatge corporal són la eina per indicar al cavall què ha de fer. 

El  cavall  comprèn  les  coses  poc  a  poc,  però  a  base  de  repeticions  anirem  creant  un

llenguatge, un alfabet, que arribarà a comprendre perfectament.

Per al cavall aprendre aquest llenguatge és fàcil perquè és el que utilitza per comunicar-se

amb els altres cavall, el problema està en nosaltres, l'ésser humà, que estem acostumats a

comunicar-nos mitjançant la paraula i no tant a comunicar-nos amb tot el cos.

4.5 UTENSILIS PER TREBALLAR EN LLIBERTAT
Pel treball en llibertat cal tenir en compte quatre elements bàsics: la pista, la corda o tralla, el

llenguatge corporal i la veu.

4.5.1 LA PISTA
La pista que s'utilitza és rodona,  ja que  és millor que  la rectangular perquè aquesta no té

angles  i  això permet que puguem treballar  amb  el  cavall  amb tota seguretat.  Una pista

rectangular  té  quatre  angles  on  el  cavall  s'amagarà  en  cas  de  por  i  es  pot  defensar

donant-nos una coça.

La forma rodona simula la fugida infinita i el cavall mai pot quedar-se quiet com passaria si

estigués en un dels angles d'una pista quadrada o bé rectangular. Com que no hi han angles

això fa que el cavall no ens pugui tirar una coça. 
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4.5.2 LA CORDA O LA TRALLA
Tant  la  corda  com la  tralla  serveixen  per  fer  avançar  el  cavall  cap endavant  a  l'hora  de

treballar en llibertat.

La corda ens pot servir de més utilitat perquè és un objecte que pot adquirir moltes formes i

fer que el cavall es mogui si nosaltres no aconseguim ser suficientment ràpids. A la vegada

també podem fer desaparèixer la corda i passa a ser un objecte discret.

 La tralla és un pal llarg  on l'extrem del qual hi ha una corda llarga. La tralla també es pot

utilitzar però el seu inconvenient és que sempre estarà present i pot arribar a passar que

sense la tralla no aconseguim que el cavall es mogui de manera autònoma. 

4.5.3 EL LLENGUATGE CORPORAL
El llenguatge corporal és la principal eina quan hem de treballar en llibertat. Els cavalls són

capaços de llegir i interpretar les senyals que altres cavalls o bé nosaltres mateixos emetem

amb el nostre cos.

En aquests casos, al principi, per a nosaltres pot resultar una mica difícil i fins i tot ridícul, ja

que  estàs  davant  d'un  cavall  saltant,  movent  els  braços,  etc,  amb  l'objectiu  de cridar-li

l'atenció i fer-li fer un moviment. Però mica en mica nosaltres aprendrem a comunicar-nos

amb el cavall amb gestos i ell a entendre'ns. 

Quan prèviament nosaltres hem visualitzat la imatge del moviment que volem aconseguir, el

nostre cos involuntàriament es col·loca en la postura adequada per al moviment.

Al principi com menys domat estigui el cavall més grans seran els gestos i els moviments,

però un cavall que hi estigui acostumat amb un petit moviment serà suficient perquè faci el

que li hem demanat.
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4.5.4 LA VEU
La veu és una ajuda molt bona en l'educació del cavall. Si  volem treballar amb la veu és

important que utilitzem poques paraules o bé sons i  que cada so o bé paraula tingui un

significat concret, els més comuns són: 

➢ <<muac>>, <<hop>> o bé les castanyoles, és un so el qual ordena al cavall moure's

cap endavant.

➢ <<soo>> significa anar una marxa per sota de la què va el cavall o bé parada.

Primer  sempre  haurem  d'ensenyar-li  al  cavall  l'exercici  amb  altres  ajudes  i  una  vegada

conegui  l'exercici  de memòria al  final  de l'aprenentatge podem fer-ho amb la veu sense

utilitzar les ajudes.

Si utilitzem una ordre vocal la qual no proporciona cap  efecte estem canviant el significat

d'aquesta ordre. Si <<soo>> significa parada o bé anar més a poc a poc i el cavall no ho fa li

estem dient que <<soo>> significa anar cap endavant.

5. LA DOMA NATURAL PAS A PAS

5.1 EDUCACIÓ PEU A TERRA
L'educació peu a terra és un conjunt d'exercicis per domar el cavall els quals no els fem 

muntant-lo sinó que ho fem a terra.

Podem considerar que tots aquests exercicis/ passos explicats a continuació són els principis 

bàsics perquè el cavall tingui un bon comportament.
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5.1.1 LA PRIMERA APROXIMACIÓ I DESENSIBILITZACIÓ
El poltre acabat de néixer és curiós per naturalesa i de seguida se'ns aproparà. La primera

vegada ens haurem d'ajupir per estar a la seva alçada i esperar que se'ns acosti; després

d'una estona en la majoria dels casos se'ns acostarà per  olorar-nos,  aquí hem d'anar en

compte i vigilar no fer moviments bruscos per tal espantar-lo. Si el poltre es veu confiat se'l

pot acariciar suaument al pit amb els dits durant uns segons, després retirem la mà i així

successivament.

És  important  que  el  poltre  ens  vagi  agafant  confiança  i  per  això  nosaltres  ens  anirem

presentant  poc a poc fins que es trobi completament a gust després del primer contacte.

Es recomana que en el primer contacte no tocar-li el cap o el nas, ja que són les parts del cos

més delicades i això  podria provocar  que defugis de la persona  en comptes d'aconseguir

proximitat.

Després del primer contacte va bé separar-se del cavall i demanar-li que faci un primer pas

cap  a  nosaltres per  iniciar  l'aprenentatge  del  moviment  controlat.  La  repetició  d'aquest

moviment educa el cavall i a més li ensenya a acostar-se a la persona amb confiança. Aquest

exercici pot ser una gran ajuda quan el cavall sigui més gran, estigui al camp  i volem que

vingui cap a tu.

Un cop el cavall ja tingui més confiança amb la persona, ja es pot començar a dessensibilitzar,

primer es comença per la zona del  pit,  que és una zona agradable per  al  poltre,  anirem

movent la mà  cap a les espatlles lentament, intentant no fer-ho bruscament, i tornant-la cap

al pit. La mà ha d'estar sempre en contacte amb el poltre.

A continuació mourem la mà cap al coll, la creu i el dors, sempre tenint present el sistema

d'aproximació i retirada, que consisteix a tornar a tenir contacte amb una zona agradable.

Quan sigui necessari abans de tocar una zona delicada, és important no deixar que el poltre

s'escapi,  ja que d'aquesta manera li  estaríem ensenyant  que fugir és la solució  per a les

situacions incòmodes o preocupants per a ell.

Una vegada fet tot això podem passar a torcar-li les extremitats de davant, és recomanable
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que abans de tocar-les-hi passar la mà pel coll  i el pit pressionant lleugerament. Amb les

extremitats posteriors es pot fer el mateix, però sempre amb precaució vigilant de no rebre

una coça del cavall. S'ha de fer d'una  manera suau, deixant-li clar que aquest exercicis no

posen en perill la seva vida.

Per  la  dessensibilització del  cap,  es

comença per  la  part superior  del  cap,

subjectant-lo  amb  les  dos  mans  i

acariciant-lo amb suavitat, es realitzaran

massatges  que van des  del  coll fins  al

front  i  les  orelles.  Després  s'anirà

baixant  pels  costats  i  li  acariciarem  la

maixella. És normal que  al principi  s'hi

resisteixi, sobretot, no s'ha de bloquejar

el cap. Després passarem a la dessensibilització del nas, aquesta part és important, ja que les

primeres defenses del poltre comencen quan se li toca el nas, ja que és la part on hi ha un

angle mort i no veu el que està passant en aquesta zona. També  li  hem de tocar la part

inferior  de  la  cara  i  comprovar  que  podem  moure  lleugerament  el  seu  cap  de  dreta  a

esquerra i  amunt i avall.

Vegeu annex, diari de sessions, sessions  1, 2 en les quals porto a terme la dessensibilització

5.1.2 CEDIR EL CAP PER ACCIÓ DE LES MANS
Hem d'acostumar que el cavall es deixi tocar el cap per dur a terme diferents accions com és

el cas de posar-li la cabeçada de quadra, la brida, acariciar-lo, etc, ja que el cap és la font de

la por i per consegüent el reflex de fugida

Per aconseguir que el cavall cedeixi  que li moguem el cap amb la pressió de les mans es

recomana treballar en una pista rodona. 

Tots  els  cavalls  saben baixar  el  cap  per  menjar,  però  curiosament  quan  nosaltres  els  hi
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demanem fent pressió sobre el coll ells faran força cap amunt.

Primer de tot, abans d'ensenyar al cavall a baixar el cap és necessari ensenyar-li a flexionar el

coll  lateralment. Per fer-ho haurem de posar una mà sobre  el  coll i  l'altre sobre el nas i

pressionar  suaument  com si estiguéssim exprimint  una taronja.  Aquest  exercici  el  farem

primer nosaltres al costat esquerra i flexionant el seu coll cap a l'esquerra i després nosaltres

estant a l'esquerra li farem flexionar el coll cap a la dreta, repetirem aquest exercici, però

nosaltres a la dreta.  Tornarem a repetir-lo, però aquesta vegada ens posarem al davant del

cavall.

Al principi hem d'estar atents al cap del cavall davant d'una mínima cessió, interromprem

aquesta pressió i  l'acariciarem. És precís repetir aquest exercici fins que el cavall cedeixi el

cap sense resistir-se i  cada vegada el  cedeixi  més temps.   És bo que ens col·loquem en

diferents posicions. El cap s'ha de moure lleugerament.

Per acabar buscarem la flexió vertical i ho farem igual que la flexió lateral.

Vegeu annex, diari de sessions, sessions 15, 16.

5.1.3 POSAR LA CABEÇADA DE QUADRA
Per posar la cabeçada de quadra al poltre, normalment es recomana fer-ho quan el poltre té

uns pocs dies de vida,  els passos que s'han de seguir són els següents:

Primer de tot ens hem de col·locar sempre al costat esquerre del cavall sense mirar-lo, hem

de mirar cap endavant. S'obre la cabeçada per la clivella, una vegada està oberta s'introdueix

la part  de baix al  morro,  com si  anéssim a posar-li.  Aquest  moviment el  repetirem unes

quantes  vegades.  Si  en  aquesta  etapa  el  poltre  oposa resistència  a  l'hora  de  posar-li  la

cabeçada ens esperem uns segons sense moure'ns, perquè ell cedeixi el cap i deixi d'oposar

resistència.  Per posar-li la cabeçada va bé que prèviament li haguem ensenyat  al cavall a

baixar el cap, ja que així ens pot resultar més fàcil.
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Amb la nostra mà dreta,  que ens queda a l'altra costat del cavall, es fa passar la cinta de la

cabeçada  cap  a  l'altre  banda

per darrere de les seves orelles

i es tanca.

Cal  tenir en compte que tot el

que  es  faci  amb  un  cavall

sempre  es  farà  pel  costat

esquerre  del  cavall.  Tots  els

cavalls  tendeixen  a  refusar

aquest  exercici  aixecant  el  cap

que és el pas previ a la fugida.

Després d'aconseguir posar-li la

cabeçada ja es pot començar a

ensenyar-li  que et segueixi  amb una corda al  costat de la seva mare i  també es pot fer

sortides al camp amb el poltre i la seva mare.    

Vegeu annex, diari de sessions, sessions 5, 15, 16.

5.1.4 APROPAR-SE AL CAVALL QUAN ÉS AL CAMP
Quan  el  cavall  és  al  camp  és  molt  important  acostar-s'hi  sempre  sense  fer  moviments

bruscos, ja que pot provocar que el cavall s'espanti i sigui més difícil agafar-lo.

Ens hem d'acostar al cavall amb una actitud relaxada, tranquil·la i serena. 

Quan  el cavall ens ha vist hauria de venir cap a nosaltres, si no ho fa  ens acostarem a ell

tranquil·lament. No es recomana que quan se'l vagi a buscar portem menjar, ja que després a

la llarga si no els en portem no vindran cap a nosaltres. 

Si el cavall s'acosta, el genet ja pot començar a acostar-se al cavall per acariciar-lo, per dir-li

que ho ha fet bé i després ja se li pot posar la cabeçada.
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Si el cavall s'escapa es recomana intentar reduir el mínim espai per poder agafar-lo i després

aplicar el que s'ha dit anteriorment. 

Vegeu annex, diari de sessions, sessió 5.

5.1.5 PORTAR EL CAVALL DE LA MÀ
Per portar  el  cavall  de la mà  cal que ens col·loquem

sempre al  costat  esquerre,  i  es  recomana caminar  al

seu costat paral·lelament  com es veu a la foto, però a

una certa distància,  ja que pot ser perillós, també és

molt important no portar mai la corda arrossegant-la

per terra o embolicada a la mà, ja que en el primer cas

pot  provocar  que  ens  entrebanquem amb  la  corda  i

com a conseqüència caiguem, en el segon cas,  pot ser

que el cavall tiri de la corda i això provoqui que la corda

s'estrenyi  i  t'obstrueixi  la  circulació  de  la  mà.  Quan

anem caminant s'ha de mirar endavant i no al cavall per

precaució  de  no caure i  col·locar-se a  l'alçada de les

espatlles és perillós, ja que et pot xafar o bé passar al

teu davant i després si s'espanta per alguna cosa pots

fer-te mal.

Vegeu annex, diari de sessions, sessions 2, 3, 7, 9, 14, 16, 31.
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5.1.6 LLIGAR EL CAVALL
El moment en què es lliga el poltre és un dels passos de la doma més difícils, no tant de dur-

lo a terme sinó perquè que el cavall no es pot endur un mal record d'aquesta acció. A més

com que sent que està lligat,  que no pot fer el que vol, tendeix a tibar i  de vegades pot

provocar que el cavall es faci mal.  Per tant, per lligar el cavall, primer de tot s'ha de lligar en

un lloc segur, que no es pugui fer mal i que estigui lligat en un lloc resistent, com una paret. 

El nus, és el que ens permetrà lligar el cavall. Hi ha moltes varietats de nusos, més o menys

vàlids des del punt de vista de seguretat. Un dels nusos més adequats pels seus avantatges,

ja que es desfà fàcilment en cas de necessitat és el nus  llis amb volta o bé nus arrissat, és

molt útil perquè senzillament tibant la corda cap avall, el nus es desfà però si el cavall tira cap

a ell el nus no es desfarà per molt que ho sembli, per tant, és molt resistent.

Aquest nus es fa de la següent manera:

Fem un arc amb la corda i es passa per darrera de l'anella o bé per un tros de fusta, cap a

davant i  es fa un arc igual per dins de l'arc ja fet i així successivament, finalment en l'últim

arc, s'introdueix tot el que queda de corda perquè quedi ben fixat.

Independentment del nus que s'utilitzi s'han de prendre les precaucions següents:

• L'anella o el el punt d'encoratjament ha d'estar bastant alt, almenys a l'altura de la

creu del cavall o fins i tot més amunt. Ja que d'aquesta manera si el cavall tira, ell no
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es farà tant mal a les cervicals que si  l'anella o el punt d'encoratjament està més avall

perquè l'efecte de palanca és molt menor.

• El ronsal ha de tenir la longitud suficient perquè el cavall pugui baixar el cap fins a

l'altura de la creu com a màxim, d'aquesta manera pot descansar. Si la longitud de la

corda és molt llarga el cavall pot baixar més del compte el coll i després passar la pota

per sobre del ronsal i com a conseqüència fer-se mal.

Vegeu annex, diari de sessions, sessions 2, 3.

5.1.7 DONAR ELS PEUS I LES MANS
És  necessari  saber  que  en  el  món  del  cavall,  les  extremitats  posteriors  i  anteriors,  no

s'anomenen potes,  s'anomenen mans  i  peus.  Possiblement  s'anomenen  així  perquè  els

primers avantpassats dels cavall tenien 5 dits a cada pota, quatre dits a davant i un dit a

darrere i a mesura que van passar els anys van anar evolucionant fins a quedar-se amb un sol

dit, que és el casc actual.

Donar  els  peus  i  les  mans  s'utilitza

principalment per netejar la part interna del

casc del cavall i també per quan ha de venir

el ferrador per canviar les ferradures.

Per donar els peus i les mans el primer que

hem de fer és ensenyar al cavall a desplaçar

el  pes  de l'extremitat  que volem  que  ens

doni, és a dir, recolzar aquell pes en les altres

tres extremitats que té. Això és un fonament

bàsic perquè si  no ho sap fer  després serà

molt difícil aixecar el casc del terra.

Si volem que ens doni la mà dreta és recomanable començar a tocar el cavall des de la seva

espatlla fins arribar al casc, quan hem arribat al casc fem uns tocs a l'esperó i ens donarà la
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pota. En cas que no ens la donés recolzaríem el nostre cos en l'extremitat i a conseqüència

d'aquesta força el cavall ens acabaria donant la pota. A mesura que anem fent repeticions el

cavall ens donarà més ràpidament les mans i els peus.

Si tot i així el cavall es resisteix vol dir que hem anat massa massa ràpid. És important tenir

paciència i  tornar  a  començar  aquest  exercici  deixant  l'extremitat  al  terra  abans  de què

comencin els nervis.

Les coses que cal tenir en compte a l'hora de fer aquest exercici són deixar la mà o el peu

abans que el cavall intenti alliberar-se, si ja és tard per deixar anar la mà  haurem d'aguantar

amb calma sense modificar la pressió i tampoc tirar amb més força, si el cavall després d'això

cedeix una mica i relaxa l'extremitat se li deixa al terra i com a recompensa unes carícies.

Aquest exercici es pot fer des de que el cavall és petit perquè es vagi acostumant a aquest

exercici, i s'ha de fer en totes les quatre potes.

Vegeu annex, diari de sessions, sessions 4, 19, 21, 26, 30.

5.1.8 LA DUTXA
La dutxa, igual que el fet de lligar un cavall, també és un aspecte a treballar, ja que els cavalls

no hi  estan acostumats i  si  no es treballa bé pot provocar, a la llarga, que no els agradi

dutxar-se i que no els puguem dutxar perquè no paren de moure's.

El cavall es pot dutxar a qualsevol estació de l'any, ara bé, el més normal és dutxar el cavall a

l'estiu i a la primavera ja que fa calor i a més  tenen el pèl més prim i no en tenen tant com a

l'hivern, o a la tardor, el cavall és un animal que pèl muda. 

A l'hivern fa fred, tenen molt pèl i és gruixut. Si el dutxem no s'asseca prou bé i el cavall pot

constipar-se. Hi ha vàries opcions per poder dutxar el cavall, una és que durant l'estació de la

tardor i l'hivern si són cavalls que treballen molt es poden esquilar amb una màquina de

tallar els cabells, una altra opció és comprar una manta feta expressament que són tovalloles

perquè s'assequin i la última opció és instal·lar uns focus que emeten calor.
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Per dutxar-lo es recomana  començar  sempre  pels peus i anar pujant en la direcció que es

vulgui, sobretot és important no mullar la cara, perquè és una part que no els agrada i això

els pot provocar una experiència desagradable. Es pot dutxar amb aigua sola o també amb

xampú, hi ha xampús fets expressament per cavalls però també es pot fer amb un xampú del

supermercat.

Un cop dutxat se'ls passa un raspall que elimina l'aigua.

Vegeu annex, diari de sessions, sessions 3, 9, 10, 19, 20, 24.

5.1.9 PUJAR I BAIXAR DEL REMOLC
El remolc és el mitjà per poder transportar el cavall.

Pujar al remolc també és un objectiu difícil  d'assolir, ja que per a ells és una cosa nova,  no

saben que és i és possible que tinguin una mala experiència, ja que estan en un lloc tancat on

no han estat mai, els transporten d'un lloc a un altre i quan surten del remolc no saben on

són i de vegades es maregen.

El cavall pot portar protectors de potes, mans i de cua per evitar que es faci mal. 

El més important a tenir en compte per pujar al remolc és que el cavall estigui disposat a

pujar-hi, si el cavall no vol, significa que alguna cosa s'ha fet malament. Notarem que el cavall

està disposat a pujar  pel seu comportament,  no és el  mateix un cavall  amb el  cap cot i

relaxat, que un cavall amb el cap aixecat, les orelles mirant cap endavant i tens.

Primer ha de pujar la persona sobre el remolc i el cavall ha de seguir al seu darrera, hi ha

remolcs que tenen rampes i altres que no, un cop ha entrat al remolc, hi ha unes anelles per

lligar el cavall, es tanca el cavall amb els passadors de seguretat i ja es pot marxar.

Per pujar no s'ha de pressionar el cavall sinó que s'ha de deixar que pugi per ell sol, si no vol

pujar de cap de les maneres ens podem ajudar d'una corda, es lliga un extrem de la corda a

una anella del remolc, s'agafa l'altra extrem de la corda, la passem per darrera el cavall i quan

som al costat oposat d'on està lligada la corda la tibem per ajudar a pujar el cavall. 
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Es recomana que el cavall un cop ha pujat se li doni una recompensa, que pot ser menjar, i

també que tingui menjar en el remolc per distreure's durant el viatge.

Per baixar, si els cavalls van mirant cap endavant  surten marxa enrere, a no ser que el remolc

tingui una porta a davant per sortir per davant. Si surten per la porta de darrere, es desfà el

nus i es va baixant  a poc a poc vigilant que el cavall no es faci mal.

Actualment s'ha comprovat que els cavalls en un remolc van millor mirant cap endarrere o bé

de costat que cap endavant, perquè si miren cap endavant i el conductor frena bruscament

provocarà que el cavall faci força amb les potes de davant. Els cavalls cal que facin sempre la

força principal  amb les potes del  darrere,  perquè els posteriors són el grup muscular que

genera la impulsió del cavall i estan sempre presents en el moviment d'aquest, a més és la

part en la què tenen més força i així no carreguen el pes en les potes de davant i s'eviten

lesions. Si els cavalls miren cap enrere i el conductor frena bruscament la força serà feta per

les potes posteriors. Si els cavalls van de costat, és a dir horitzontalment a la carretera, també

va bé perquè recolzen el seu pes en una part del remolc i van més còmodes. A Austàlia és un

dels pocs llocs del món on els cavalls van mirant cap enrere, ara cada vegada es troben més

remolcs en els quals els cavall miren cap endarrere.

Vegeu annex, diari de sessions, sessions 7, 9, 10, 11, 12, 15, 24, 28.
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5.1.10 DONAR CORDA
Per donar corda al cavall, es necessita principalment una corda llarga i és millor fer-ho en una

pista circular.

Si és la primera vegada que es dóna corda a un cavall és aconsellable preparar-lo abans amb

exercicis de peu a terra perquè el cavall ha de saber moure's en un petit cercle. Per aquest

motiu ha de saber anar al pas amb flexió, empènyer des dels malucs i no desplaçar-se amb

les espatlles. Tal com he dit en el punt anterior, amb els cavall es busca la impulsió des dels

posteriors i per donar corda això és molt important.

Abans de començar a donar corda el cavall ha d'estar atent a les nostres instruccions i també

relaxat perquè així la sessió pugui ser més profitosa. 

Quan el  cavall  ja sàpiga anar al  nostre voltant amb el  cap lleugerament flexionat podem

ampliar  el  cercle deixant  lleugerament una mica de corda.  El  fet  de deixar  corda fa que

nosaltres haguem d'agafar  la que sobra amb la mà  que no subjectem el cavall,  i  és amb

aquesta mà que  haurem d'obrir  el  braç per donar  impulsió al  cavall.  Normalment no és

necessari  una tralla,  perquè aquest  ja  coneix  les  ordres  de la  veu i  el  nostre  llenguatge

corporal.

Quan  el  cavall  comenci  anar  al  pas  al  nostre  voltant,  nosaltres  ens  hem  de  col·locar

paral·lelament a les seves espatlles per donar-li impulsió i hem de fer també un petit cercle.

Si utilitzem una tralla l'haurem d'utilitzar amb moderació per a no insensibilitzar-lo.

A mesura que el cavall ho vagi fent bé, cada vegada podrem anar deixant anar més corda i

anar augmentat mica en mica el diàmetre del cercle per treballar les transicions a diferents

aires i també per treballar les parades. El cavall sempre ha d'estar incurvat amb una lleugera

flexió cap a l'interior.

Sempre s'ha d'anar canviant de mà, és a dir una estona a mà dreta i l'altre a mà esquerra

perquè si només ho fem tota l'estona a la mateixa mà el cavall s'acabarà marejant, a més la

corda mai pot tocar el terra. 

Vegeu annex, diari de sessions, sessions 6, 26.
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5.1.11 POSAR-LI LA SELLA
Quan li posem la sella per primera vegada, és preferible deixar que el cavall primer ensumi i

descobreixi que és el que li vols posar a l'esquena. 

Primer de tot deixarem que ensumi el dessuador ( el dessuador és una manta que es posa a

sota la sella per protegir el cavall) i abans que li posem a l'esquena, el que fem és passar el

dessuador per tot el seu cos, perquè perdi la por. Una vegada posat el dessuador el podem

tirar uns quants cops al terra per comprovar que el cavall no s'espanti en cas que ens caigués

la sella al terra. 

Una vegada té el dessuador, ja li podem posar la sella, sempre amb precaució vigilant de no

espantar-lo. Per seguretat subjectem una corda sense tibar-la per poder intervenir en el cas

que en el moment de posar-li la sella el cavall es mogui. Després li posem la sella, la deixem a

sobre seu uns segons i la traiem i així successivament.

Un cop posada la  sella  hem de  passar la singla, que és una corretja que passa per sota la

seva panxa i va lligada a cada extrem de la sella.

Abans de posar la singla ens hem d'assegurar que el cavall aguanta sense cap problema al

contacte i a la pressió d'aquesta. Agafem la singla que està lligada en un extrem de la sella i la

lliguem a la banda que estem nosaltres, lo suficient perquè la sella no es mogui.

Vegeu annex, diari de sessions, sessions 3, 8, 17, 22.
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5.1.12 POSAR-LI LA BRIDA
Posar la brida a un cavall ho hauria de poder fer un nen de 10 anys sense la necessitat que

aquest  hagi  d'enfilar-se  a  un  tamboret.  Per  tant  això  significa  que  prèviament  se  li  ha

ensenyat al cavall a baixar el cap, tal com està explicat al punt 5.1.2 

Abans  d'utilitzar  una brida és  més fàcil  que fem tots  els  gestos  amb una corda,  perquè

d'aquesta  manera  s'eviten  sorolls  i  el  contacte  fred  amb  el  filet,  d'aquesta  manera

l'aprenentatge és més ràpid.

Primer li ensenyem a obrir la boca. Per fer això introduïm el dit polze sense força a la boca

del cavall, en l'espai on no hi ha dents, que és on ha d'anar el filet, es troba entre els incisius i

els premolars. En aquest espai hi ha cavalls que els  poden créixer dents molt petites que

se'ls  han tret perquè poden interferir amb el filet i provocar un contacte dolent, en alguns

cavalls els poden sortir des de solament una dent fins a quatre en aquesta zona.

En el moment en què el cavall obre una mica la boca retirem el dit, l'acariciem i tornem a

començar fins que podem introduir i retirar la corda de la seva boca vàries vegades.
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Una vegada aconseguit això ja ho podem fer amb la brida sense regnes perquè és més fàcil i

més ràpid. Ens col·locarem al seu costat

esquerre,  i  li  demanarem  que  baixi  el

cap  per  poder  treballar  a  la  nostra

alçada,  per  fer-ho  col·locarem  la  mà

dreta sobre  el  coll i  la  mà esquerra al

seu  front  i  demanarem  que  faci  una

petita flexió del coll. 

Agafarem  la  brida  per  la  testera  i

col·locarem el  filet  o  el  mos davant  la

seva  boca  amb  la  mà  dreta.  Li

demanarem  que  obri  la  boca  amb  el

polze i introduirem el filet o el mos a la

boca suaument. Quan estiguem posant

el filet o el mos és important de tenir la

precaució de no forçar-lo i de no colpejar les seves dents perquè no li quedi un mal record.

Un cop posat el filet agafarem la testera amb la mà esquerre per passar-la primer per darrere

de l'orella dreta. S'ha d'actuar amb delicadesa i tenir precaució de no fer-li mal a l'ull. Un cop

passada la testera a l'orella dreta fem el mateix amb l'orella esquerra.

Fet tot això, ja podem ajustar l'ofegador que no ha de quedar  molt fort per tal de que pugui

deglutir i també respirar, ni molt fluix perquè no pugui quedar-se enganxat en algun lloc. Es

recomana que estigui a dos o tres dits de la maixella.

Després d'ajustar l'ofegador el que es fa és ajustar la muserola i també el tanca boques en el

cas que n'hi hagi a la brida que utilitzem.

Per treure-li la brida desajustem la muserola, ofegador i el tanca boques. Agafem la brida per

la testera, la passem per sobre de les orelles del cavall i després amb precaució anem retirant

la brida cap avall perquè el cavall pugui retirar el filet o el mos de la seva boca amb la llengua.

Quan estiguem fent això hem de vigilar de no fer mal a les dents del cavall.

Vegeu annex, diari de sessions, sessions 22, 23,26.
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5.2 LA MUNTA
La munta és el moment en el qual pugem sobre el nostre cavall. Durant els primers anys del

cavall podrem anar treballant molts exercicis peu a terra.

5.2.1 EL FILET COM A MITJAR DE COUMICACIÓ
En l'educació peu a terra el mitjà de comunicació principal és el nostre llenguatge corporal,

però en el moment que estem muntants el nostre mitjà de comunicació  és el filet ja que el

cavall no veu els nostres moviments.

Vegeu annex, diari de sessions,  sessió 23 en la qual li faig fer exercicis amb l'Ircan perquè

agafi contacte amb el filet.

5.2.1.1 CÒMODE I INCÒMODE
Al  principi  el  filet  li  dóna  una  sensació  d'incomoditat  al  cavall, ja  que  tenen  la  boca

extremadament sensible. Un filet ben col·locat al cap d'uns minuts deixa de molestar i el

cavall s'adapta ràpidament i en menys de mitja hora deixarà d'intentar d'alliberar-se d'ell.

Però quan el filet entra en acció, per exemple si li donem l'ordre de voler anar cap a la dreta

en aquest moment pot crear incomoditat al cavall.

Molt sovint John Lyson 9compara el filet amb el telèfon, en el fons les dues coses són un mitja

de comunicació.

Vegeu annex, diari de sessions, sessió 28, al final l'Ircan mica en mica el filet va anar passant

de ser incòmode a còmode.

9DE CORBIGNY, Élisabeth (2012) Doma Natural Adiestramiento del caballo en libertad, pie a

tierra y montado. Manual de etología aplicada a la equitación.  L'Hospitalet- Barcelona : 3a

edició.  Hipsano Europea.
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5.2.2 LA PRIMERA MUNTA
La primera munta és un moment en el qual el genet té molts dubtes de la possible reacció

del cavall en notar el pes, si anteriorment ja l'has anat preparant no li resultarà tant estrany

notar un pes a la seva esquena.

Primer de tot posarem el peu a l'estrep i farem l'intent de pujar, si el cavall es mou traurem el

peu, el farem estar quiet i hi tornarem i així successivament fins que puguem pujar sense que

el cavall es mogui. Una vegada ho haguem aconseguit el premiarem. Després mica en mica

amb l'ajuda de les cames l'impulsarem cap endavant perquè vagi al pas, al trot i al galop.

Posteriorment ensenyarem al cavall a girar el coll cap a la direcció la qual li estem manant i

cada vegada li anirem demanant més segons els nostres objectius.

Vegeu annex, diari de sessions, sessions 22, 23, 25.

5.2.3 LES SEGÜENTS SESSIONS
A mesura que van avançant els aprenentatges del cavall podem anar-li ensenyant més coses. 

Ensenyarem a relaxar-se quan nosaltres  estiguem a sobre, a allargar o escurçar el ritme, la

mitja  parada,  cercles,  moviments  laterals,   incurvar-se,  ser  més  flexible,  que  no  es

desequilibri, aconseguir contacte amb les nostres mans, una bona col·locació del cap, ....
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6. CONCLUSIÓ
En un primer moment aquest treball pot semblar tant sols un treball de comprovació, és a

dir,  comprovar el  funcionament de la Doma Natural  aplicada al  meu cavall,  que en certa

manera sí que és així, però en realitat aquest treball ha estat un repte de superació personal

perquè mai m'hauria pensat que seria capaç de domar un cavall jo sola.

En començar el treball em vaig plantejar la hipòtesi de què la Doma Natural és un mètode

fàcil,  eficaç i  ràpid  per domar un cavall. Per tant,  calia cercar tota la informació possible

sobre aquest tema i també portar-ho a la pràctica perquè em pugues possibilitar afirmar o

rebutjar la hipòtesi. Crec que he arribat a aconseguir informació de tots els àmbits que han

estat al meu abast,  tant teòrics com pràctics. 

A diferència d’altres mètodes i àmbits de la doma, en la Doma Natural hi ha força dones que

han estudiat el comportament dels cavalls i han volgut difondre la teoria de la Doma Natural,

aquestes han tingut una gran importància dins d’aquest àmbit. Per aquest motiu he volgut

esmentar el treball de dues dones.

Tot plegat m'ha fet arribar a una sèrie de conclusions que exposo a continuació.

La Doma Natural no és un mètode disciplinari en el qual hi hagi un patró que digui com s'han

de fer les coses perquè et surtin com t'esperes, ja que el cavall és un ésser viu i un dia pot ser

que les coses et surtin molt bé i l'altre et surtin molt malament, no saps el que t'espera. A

més el que amb un cavall t'ha funcionat amb l'altre pot ser que no et funcioni.

D’altra banda, puc afirmar que la base fonamental de la Doma Natural és l’observació del

cavall, l'observació dels seus moviments, dels seus ulls, de les seves orelles, etc. Tal com es

diu en el treball, la Doma Natural principalment està basada en l'estudi del comportament

del cavall, l'etologia. Aquest estudi s'ha realitzat gràcies a l'observació del cavall.

A  partir  de  l’observació  del  comportament  del  cavall,  nosaltres,  els  homes,  hem  de  ser

capaços d'aplicar aquestes observacions a la pràctica i aconseguir que el cavall pugui arribar

a confiar plenament amb nosaltres i que al nostre costat es senti segur.

Després de realitzar la pràctica amb l’Ircan, el meu cavall, puc afirmar que a l'ésser humà li

costa parar-se un moment i observar el què li  està passant al seu voltat i  adonar-se dels

efímers missatges que el cavall ens està donant, perquè puguem fer les coses bé i ell pugui
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estar  bé amb nosaltres.  Considero que als  homes ens  costa sortir  de  la  rutina o bé fer

quelcom que no estigui dins el paràmetres del que hom pot considerar normal. Crec que

durant  tot  aquest  temps  que  he  estat  fent  el  treball  de  recerca  no  he  pogut  arribar  a

aconseguir aquest objectiu. En cada sessió creia que tot el que havia estudiat amb la teoria

de la doma era l’opció correcta. El fet d'adonar-me d'aquest error m'ha servit perquè d'ara

cap endavant quan vagi a treballar amb l'Ircan no m'ho prendre tot tant al peu de la lletra.

Per tant la Doma Natural no és un mètode fàcil per domar el cavall, malgrat que al principi

creia que sí. Amb aquesta metodologia gairebé el 80% de les sessions, sobretot les últimes,

no he arribat a assolir els objectius que m’havia plantejat.  M’he adonat que amb la Doma

Natural per molta teoria que sapiguem al final aquesta no ens servirà de res si no ens posem

al  costat  del  cavall  i  intentem aplicar  els  nostres  coneixements.  Tot  i  que el  90% de les

vegades  aquests  coneixements  teòrics  no  ens  serviran  de  res.  Tal  com va  dir  Plinio  “La

pràctica fa el mestre.”

La Doma Natural no és un mètode ràpid al contrari és un mètode lent, ja que els passos a

seguir no els pauta un llibre sinó que te’ls marca el cavall, a més una de les característiques

de la Doma Natural és minimitzar les males experiències al cavall en el moment d'amansir-lo.

Aquest fet fa que també s'hagi d'anar més pausadament en el seu aprenentatge.

La Doma Natural sí que és un mètode eficaç, perquè malgrat que l'aprenentatge sigui lent

estem creant  que el  cavall  mica  en  mica  vagi  confiant  més  amb ell  mateix  i  es  creï  un

pensament de “jo puc fer-ho, jo sóc el millor” igual que amb nen petit, sempre dins d'uns

límits. Amb la Doma Natural podem arribar a fer coses que mai ens hauríem pogut imaginar

fer-ho si ho haguéssim fet amb un altre mètode, com per exemple fer una cursa de 60km

galopant i trotant, sense el filet o bé amansir cavalls els quals mai han vist una persona en

tota la seva vida i deixar-se muntar.

Així doncs, pel que fa al resultat de la meva hipòtesis puc afirmar que la Doma Natural no és

un mètode ni ràpid ni fàcil però sí és un mètode eficaç.

Els entrebancs que m'he trobat a l'hora de fer el treball han estat majoritàriament la meva

paciència, no saber observar correctament el cavall i no saber sortir de les caselles i utilitzar

una alternativa. 
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Amb un altre entrebanc que m’he trobat a l’hora de realitzar el treball  ha estat per una

banda les enquestes, ja que no me les ha contestat el número de gent suficient per poder

comprovar que la gent que té contacte amb el món dels cavalls considera que és millor la

Doma  Natural.   Tampoc  m’han  contestat  dues  de  les   entrevistes  que  vaig  fer

telemàticament, el Santi Serra i la Leslie Desmond. I el principal entrebanc amb què m’he

trobat ha estat que no he tingut ningú que em tutoritzés el treball que he fet amb l’Ircan,  no

he tingut ningú que em digués si el  feia estava  bé o malament, per tant he hagut de ser

molt autodidacta en aquest sentit.

Malgrat  tots  aquests entrebancs esmentats anteriorment fer  aquest treball  m'ha permès

establir una relació molt més forta amb el meu cavall. Durant les sessions pràctiques hi ha

hagut moments en els quals m'he arribat a emocionar perquè he fet coses que no hauria

pogut imaginar que les arribaria a fer i també l'Ircan m'ha ensenyat a ser una millor persona. 

Pel que fa al meu primer objectiu proposat - dur a terme tots els exercicis del punt de la

doma pas a pas i comprovar si és un bon mètode o no -  no l'he pogut arribar a aconseguir

del  tot,  el  que  no  he  pogut  aconseguir  és  que em donés les  mans  i  els  peus  i  també

ensenyar-li a donar corda.

Amb les mans i els peus la dificultat que m'he trobat ha estat que l’Icran no s'estava quiet i si

estava una mica esverat ja no feia cas i a la mínima que pressionava amb el cos a les seves

extremitats es movia, a més, durant l'estiu els cavalls tenen moltes mosques rondant per

damunt seu i això fa que es desconcentrin més ràpidament perquè els molesten.  Si vull que

em doni les mans i  els peus ho he de fer en un moment en què ell estigui molt relaxat.

Finalment sempre acaba donant-me les mans i els peus, però amb molta dedicació, paciència

i demanant-li molta estona.

En alguna sessió sí que li vaig començar a donar corda, però per un costat ho fa molt bé

sense cap problema, però per l'altre no, perquè em talla el pas i després estic molta estona

barallant-me amb  ell perquè em deixi posar a l'interior.

El segon objectiu proposat - que aconsegueixi domar el cavall amb aquesta doma i poder

estudiar la seva metodologia - sí que he pogut estudiar la seva metodologia i torno a repetir

que  les  conclusions  d'aquest  estudi  han  estat  que  la  Doma  Natural  no  té  unes  pautes
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marcades de com s'han de fer les coses com una recepta de cuina i que a més has de ser

molt precís i saber en quin moment has de premiar el cavall, l'has de renyar o corregir-lo.

L'Ircan sí que l'he pogut domar amb aquesta doma i els pocs resultats obtinguts han estat

molt bons.

El tercer objectiu proposat - veure l'evolució del cavall a l'hora de la doma i com reacciona

davant un obstacle i com el supera-  amb aquest objectiu he arribat a la conclusió que l'Ircan

quan veu una cosa que li fa por o bé li faig fer una cosa la qual no n'està molt convençut de

fer-la,  la seva primer reacció és tirar cap endarrere. Li  costa molt en un primer moment

parar-se a pensar i observar l'objecte. També és un cavall bastant tossut que costa que es

deixi fer les coses. 

El temps de realització del treball ha estat curt per poder acabar afirmant que l’Icran ja està

domat , cal continuar treballant amb l’Icran perquè acabi sent un cavall ben domat. 

El meu treball es titula “Jo enfront de mi mateix”, aquest títol l’he tret d'un llibre que es diu

“Yo frente a mí” de Garciela Arroyo de Bofill, i he pensat utilitzar-lo al meu treball perquè

resumeix molt bé la filosofia de la Doma Natural. A simple vista pot semblar que no hi tingui

cap relació amb la Doma Natural, però jo l'he escollit perquè al cap i a la fi de la mateixa

manera que els actes d'un fill són el reflex de l'educació que ha rebut dels seus pares amb un

cavall passa el mateix. Quan estem domant un cavall senzillament estem enfrontant-nos a

nosaltres mateixos.

Per acabar vull donar les gràcies a la tutora del meu treball perquè sé que ha fet un gran

esforç ja que és un tema que ella desconeixia. Això m'ha permès poder realitzar un treball

entenedor a tots els públics. I dono les gràcies al meu cavall per aguantar-me i voler ser el

meu aprenent i espero que ho continuï essent durant molts anys.
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http://youtube.com/whatch?v_w01Mf3x4Xc → 12-05-2013 (20:19)

http://horze.es/limpia-sudor%2c-práctico/26115.es_ES.pd.html → 12-05-013 (20:47)

http://estebanlabari.com → 17-06-2013 (11:34)

http://es.wikipedia.org/wiki/voltes → 17-06-2013 (11:50)

http://es.wikipedia.org/wiki/Equus_ferus_caballus → 17-06-2013 (9:30)

http://www.andn.es/  → 30-06-2013 (18:03)

http://mundoequestre.com/group/domaymontanatural → 30-06-2013 (18:20)

http://doma-natural.com → 30-06-2013(18:23)

http://lucyrees.com/lucy-rees → 30-06-2013 (19:00)

http://08-Etologia_Equina.pdf → 1-07-2013 (13:30)

http://youtube.com/whatch?v=55F3WCyUd9U → 4-07-2013 (21:37)

http://thoughtsandressage.com/2010109/10/riding-tip-feel-timing-are-the-key→8-07-2013

(15:45)

http://yeguasycaballos.com/domanaturaldelcaballo/orien-de-la-doma-natural→16-07-2013

(12:55)

http://lesliedesmond.com/index.php?id=563 → 22-07-2013 (14:15)

http://yeguasycaballos.com/domanaturaldelcaballo/doma-natural-del-caballo→  5-08-2013

(16:38)

http://rancholaluna.es/index.php?option=com_conent&view=article&id=638ltemid=72

→27-08-2013 (13:46)
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http://doma-natural.com/
http://mundoequestre.com/group/domaymontanatural
http://www.andn.es/
http://es.wikipedia.org/wiki/Equus_ferus_caballus
http://es.wikipedia.org/wiki/voltes
http://estebanlabari.com/
http://horze.es/limpia-sudor%2C-pr%C3%A1ctico/26115.es_ES.pd.html
http://youtube.com/whatch?v_w01Mf3x4Xc
http://animales.unccomo.com/video/como-poner-la-cabezada-al-caballo-4546.html
http://a-alvarez.com/index.php?path=3_164_1818doma=22
http://lasendadelpegaso.com/articulodomalibertad.htm
http://federacio-catalana-hipica.info/index.php/disciplines/doma-vaquera.html?view=default
http://federacio-catalana-hipica.info/index.php/disciplines/doma-vaquera.html?view=default
http://www.dlc.iec.cat/results.asp
http://marialopezmayol.wordpress.com/tag/doma-natural-2/


Ivette  Argerich   i   Ollé                                                                                                                          Jo enfront   de   mi mateix  

http://yeguasycaballos.com/cuidadosdelcaballo/monty-roberts-y-la-doma-natural

→27-08-2013(14:11)

http://www.frasescelebresde.com/la-practica-hace-al-maestro/1/ → 04-10-2013 (19:51)

http://dlc.iec.cat/results.asp →11-10-2013 (22:05)
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