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Es diu que els gossos són els millors 
amics de les persones, per l’afecte emo-
cional que mostren pels seus cuidadors, 
que normalment és recíproca. En canvi, 
tradicionalment s’ha considerat que els 
gats, un altre animal de companyia molt 
present en les societats humanes, són 
més distants i esquerps. La investigado-
ra Kristyn R. Vitale i els seus col·labo-
radors de la Universitat d’Oregon, als 
Estats Units, han volgut demostrar cien-
tíficament la certesa d’aquestes afirma-
cions sobre els gats, més enllà de les per-
cepcions subjectives. Tanmateix, segons 
han publicat a la revista Current Biology, 
els resultats que han obtingut han sigut 
justament oposats. Han vist que els gats 
mostren un afecte emocional cap a les 
persones com a mínim igual al dels gos-
sos, i que és equivalent al que també ma-
nifesten els nens petits pels seus cuida-
dors. Això els ha servit per demostrar 
que aquesta unió afectiva s’estableix du-
rant la primera infantesa, i que després 
costa molt de revertir. 

Mesurar l’afecte 
A escala mundial, els gats domèstics són 
més nombrosos que els gossos. Malgrat 
el gran èxit adaptatiu que mostren per 
conviure dins les societats humanes i la 
capacitat de poder viure no només de 
manera solitària, sinó també en grup, 
tradicionalment s’ha estudiat molt més 
la cognició social dels gossos que la dels 
gats. Un dels aspectes que ho ha propi-
ciat és la facilitat que tenen els gossos 
per formar lligams afectius d’unió amb 
les persones, la qual cosa permet que 
mostrin habilitats sociocognitives que 
en alguns aspectes s’arriben a assem-
blar a les humanes. 

Per estudiar fins a quin punt els gats 
estableixen lligams afectius amb les 
persones, aquests investigadors van uti-
litzar una prova que s’anomena test 
d’unió segura (secure base test, en an-
glès). Aquest test es fa servir tant en pri-
mats, incloses les persones, com tam-
bé en gossos. La idea de la prova és molt 
simple. En el cas de les persones, es fa 
entrar un infant amb el seu cuidador, 
normalment un dels progenitors, en 
una habitació desconeguda. S’hi estan 
junts durant dos minuts perquè l’infant 
s’hi acostumi, i després es fa sortir el 
cuidador, també durant dos minuts. Fi-
nalment se’l torna a fer entrar, i alesho-
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res s’observa la reacció de l’infant quan 
el torna a veure. 

El comportament dels infants en 
aquesta situació permet classificar-los 
en dos grups: els que tenen un senti-
ment afectiu d’unió segur i els que el te-
nen insegur. En el primer cas, quan re-
troben el cuidador s’hi acosten buscant-
ne l’atenció i, tan bon punt la reben, 
continuen explorant l’habitació tran-
quil·lament, mentre experimenten una 
relaxació general de l’estrès que els ha 
produït estar sols una estona. Dit d’una 
altra manera, mostren seguretat cap al 
cuidador i cap a ells mateixos. 

En canvi, els que tenen un sentiment 
d’unió insegur, quan retroben el cuida-
dor no es relaxen i continuen estressats. 
N’hi ha que es comporten evitant-lo, i 
d’altres fan tot el contrari i li reclamen 
una vegada i una altra una atenció ex-
cessiva, que no els permet continuar ex-
plorant l’entorn. També n’hi ha que 
mostren un comportament desorganit-
zat cíclic, amb aproximacions excessi-
ves seguides de períodes d’evitació. 

Totes les proves fetes en infants in-
diquen que el 65% tenen sentiments 
afectius d’unió segura cap als seus cui-
dadors, mentre que la resta, el 35%, els 
tenen d’unió insegura. Pel que fa als 
gossos, amb els quals també s’han fet 
proves mitjançant aquest test, un 58% 
es mostren segurs i un 42% insegurs. 

Gats afectuosos 
Per reproduir aquest test en gats, els in-
vestigadors van agafar 70 gatets en un 
estadi de maduresa equivalent a infants 
de 3 anys. A tots els van fer el mateix 
test: dos minuts en una habitació desco-
neguda amb el seu cuidador, dos minuts 
sols i després el retrobament. Durant el 
test es va analitzar com s’acostaven al 
cuidador quan el retrobaven, com li fre-
gaven el llom a les cames i com eren els 
miols que feien. Els comportaments 
que van mostrar els gats van ser gairebé 
idèntics als dels infants. Un 64,3% es 
van acostar als cuidadors, van fregar-
s’hi el llom, van miolar suaument en se-
nyal de relaxació i van continuar explo-
rant l’entorn, la qual cosa indica que te-
nien un sentiment afectiu d’unió de ti-
pus segur. En canvi, el 35,7% van 
mostrar comportaments típics dels 
sentiments afectius d’unió insegurs, 
evitant el cuidador o mostrant un desig 
excessiu d’atenció, amb miols típics 
d’estrès. Dit d’una altra manera, les pro-
porcions d’unió segura o insegura en els 
gats són més semblants a les de les per-
sones que a les dels gossos. 

Aprofitant aquesta similitud, els ci-
entífics van examinar si els gats amb 
sentiments afectius d’unió insegura po-
dien esdevenir segurs. Per això els van 
estar reeducant durant diverses setma-
nes, per intentar transmetre’ls confian-
ça. Les persones encarregades de fer-ho 
van ser els mateixos cuidadors, per veu-
re si la situació en cada parella gat-cui-
dador podia canviar. En la major part 
dels casos no es va produir cap canvi sig-
nificatiu. Segons els autors del treball, 
això indica que, quan en una parella cui-
dat-cuidador s’estableix un tipus de re-
lació, segura o insegura, aquesta tendeix 
a mantenir-se per sempre. Extrapolat a 
les persones, això indica que pot ser im-
portant establir una relació de segure-
tat afectiva durant els primers anys de 
vida dels infants, atès que després po-
dria ser molt costós revertir-la.e 
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