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EL LLENGUATGE DELS GOSSOS
SENYALS DE CALMA
Després de molts anys d’observació i dedicació, la cuidadora de gossos Turid Rugaas,
ha escrit un llibre en el qual indica quines són les senyals de calma en els gossos, com
podem identificar-les i en últim terme utilitzar-les per comunicar-nos amb ells.
Els gossos emeten aquestes senyals al sentir-se insegurs, amenaçats, nerviosos, per
induir calma en un altre gos o persona/cuidador, etc
Es tracta de senyals ancestrals gravades en el seu sistema cel·lular i que, com ja hem dit,
utilitzen per prevenir o resoldre conflictes, per calmar-se o bé per calmar als altres.
* Mantenir el cap girat cap a un cantó així com Girar el cap i tornar-lo
ràpidament a la seva posició
Indica que no vol problemes. Quan un gos s’acosta a un altre de manera
pacífica sempre ho farà fent un petit gir amb el cap, és a dir, evitant mirar
directament als ulls de l’altre gos.
No fer aquest gir pot indicar amenaça cap al gos al que et dirigeixes.
Un gos que té el record cel·lular clar sap que no pot acostar-se a l’altre de
forma directa sinó rodejant a l’altre fent una lleugera corba.
Sempre que una persona s’aproxima a un gos, doncs, hauria
d’intentar fer-ho de forma no-directa, és a dir, fent aquesta petita
corba per tal d’indicar-li que les teves intencions són bones i
transmetre-li confiança.
Quan un gos té por: gruny i borda.
* Badallar
Indica que se sent insegur.
Badallar és una senyal per indicar a l’altre que es calmi. Podem observar
aquesta senyal quan el gos té por que li facin mal. Es probable que badalli,
doncs, quan se’l porti al veterinari, quan tingui a un nen jugant a prop d’ell,
quan sigui renyat, a l’estar lligat, etc
Es pot aplicar aquesta tècnica quan el gos tingui por, estigui preocupat,
estressat, etc
* Moviments lents de tranquil·litat
Indica posició de joc, confiança, calma, tranquil·litat. Cal aplicar la tècnica sempre que es
vulgui transmetre calma i tranquil·litat.
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* Llepar-se el morro
Indica que se sent insegur.
Sol fer-ho quan un nen se li acosta per acariciar-lo, i el
gos té por a que aquest li faci mal, quan algú s’inclina
sobre ell i no sap què li pot passar, quan és lligat amb
una corretja curta, etc.
Llepant-se el morro indica a l’altre que tingui calma i no
li faci mal. Sovint, però, ho fan tan ràpid que és difícil de
veure la senyal. Cal aplicar la tècnica quan es vulgui
transmetre seguretat i calma.
* Situar-se de costat
Indica a l’altre que es calmi, que es tranquil·litzi.
Cal aplicar aquesta tècnica quan el gos estigui nerviós o inquiet. Tècnica molt efectiva.
* Situar-se d’esquena dret o assentat
Indica que se sent amenaçat.
Ho fa, doncs, en situacions quan se l’estira amb la
corretja, quan se’l crida o renya o si nota que el seu
cuidador està enfadat.
Cal aplicar la mateixa tècnica quan el gos està nerviós o
agressiu. També si salta sobre teu per saludar-te, etc
Si tens convidats és recomanable que aquests també
s’assentin i que ningú el miri ni li faci cas. Es una bona
manera per calmar-lo immediatament.
* Mirar de reüll o aclucar els ulls (per tal que semblin més petits)
Indica que no vols problemes.
Mirar directament als ulls d’un gos és una amenaça, un desafiament.
Per evitar que se senti amenaçat, cal aplicar aquesta tècnica sempre que
un gos es mostri desafiant, agressiu o poruc davant teu.
* Exigir espai
Indica que no vol que el molestin. Ho farà quan tingui pot
que dos gossos o persones es puguin barallar.
És un gest d’espai propi, el gos ho comunica ja que no vol
arribar a l’agressió.
Es pot aplicar quan no vols que el gos passi a un lloc
determinat o sempre que vulguis tallar-li el pas. Aplicar-lo
en silenci, sense crits ni nervis ja que la intenció no és
molestar-lo sino mostrar-li que no vols ser molestat.

PROGRAMA EDUCATIU: ELS ANIMALS ABANDONATS I LA PROTECTORA

2

EL LLENGUATGE DELS GOSSOS. SENYALS DE CALMA

3

* Posició de joc
Indica reverència.
És fàcil d’identificar: el gos es posa amb les potes de davant
estirades i les de darrera semi aixecades.
És una invitació al joc, la intenció del gos és mostrar-se
amistós amb un gos o persona que està inquiet o nerviós.
* Estirar-se
Indica tranquil·litat i seguretat.
Cal aplicar la tècnica quan el gos estigui molt estressat. Per
exemple: estirar-se al sofà i no mirar-lo.
* Estirar-se panxa amunt
Indica submissió.
Aquesta posició és la que el fa més vulnerable, i per tant està indicant que està confiat i
segur. És recomanable acariciar-lo sempre que ho faci.
* Olorar
Indica desconfiança, por.
Ho solen fer quan se’ls hi acosta un altre cos, quan algú camina
directament cap a ell o quan el cuidador el crida enfadat.
Cal aplicar la tècnica assentant-te al terra sense mirar al gos i
posar les mans al terra.
* Interposar-se
Indica que té por que hi pugui haver un conflicte i intenta
evitar-lo.
Sol fer-ho quan el cuidador del gos agafa un nen efusivament,
quan balla amb una altre persona, quan abraça efusivament a
una altre persona, etc
Es pot aplicar la tècnica quan el gos està tens si els nens
l’atabalen, si està insegur o si té por d’un altre gos.
* Moure la cua lentament així com orinar-se quan s’acosta o quan el cuidador arriba
a casa
Indica submissió i una mica de por.
És com una bandera blanca. El gos nota la tensió tan en altres gossos com en persones i
mitjançant aquesta senyal intenta transmetre calma per tal de no acabar sent qui rebi el
fruit d’aquesta tensió.
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