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El primer postgrau de Drets dels Animals que s’imparteix en una universitat espanyola comença després 
de festes a la UAB i el dirigeix la catedràtica de Dret Romà Teresa Giménez Candela. 
La matrícula ja està oberta. 

 

 
Què te a veure el Dret Romà amb els animals? 
Molt. Els romans ja equiparaven el dret penal dels esclaus al dels animals. Tenien el mateix estatut jurídic 
com a objecte en propietat i es regulaven els seus drets. 
I de Roma fins ara? 
Passa per la llei napoleònica que va calcar el dret romà. Però el primer curs universitari reglat sobre 
Animal Law va ser el 1999 a Harvard. 
Això vol dir que hi ha advocats especialitzats en animals? 
Sí, a Estats Units hi ha despatxos d’advocats especialitzats en animals tant domèstics com en espectacles, 
experiments i granges. 
Aquesta diplomatura ens fa més humans? 
Sí. El voluntarista Jeremy Benthan deia que en allò que més ens assemblem als animals és en la capacitat 
de sofrir. La tenim igual. 
Tot ve de Darwin? 
Tot. Per això anem un segle darrere els anglesos. 
Per què? 
Perquè ells van llegir Darwin cent anys abans que nosaltres. Per això el 1802 els anglesos ja prohibien les 
baralles de bous contra gossos perquè la gent ja no suportava aquell espectacle sagnant. 
A la pel·lícula La red social, un estudiant de Harvard és a punt de perdre un plet perquè portava 
un gallina engabiada a tot arreu. 
Exacte. Se’l va acusar de maltractament animal perquè va donar a la gallina un tros del pollastre que ell 
menjava. 



Se’ls hi va anar l’olla? 
No. Donar a un animal menjar que no li pertoca és contravenir la seva naturalesa i, per tant, és 
maltractament. 
No és anar massa lluny? 
Anglesos i americans contemplen les «Five freedoms» dels animals com la llibertat de moviment, la de 
tenir una alimentació digna, la de no patir humiliació… 
Per què és humiliant per un animal vestir-se de pallasso i anar en monocicle i no ho és per un 
humà? 
Perquè l’humà ho fa per pròpia voluntat. 
O per guanyar-se les garrofes, igual que el mico. 
Però a un mico o a un elefant per entrenar-lo a fer això l’has hagut de pegar segur! I a sobre per fer el 
ridícul. 
Si tenen sentit del ridícul, també deuen sentir orgull quan els aplaudeixen. 
Es reconeixen a sí mateixos i tenen autoestima, això sí. Però la vida dels animals en els circs és molt 
trista. 
Els espanyols anem a la cua com sempre? 
Els catalans no. Des de la llei del 2006, Catalunya està com Àustria, Suïssa i Alemanya, països que ja no 
consideren legalment coses als animals. 
Això es important? 
Importantíssim. Si un animal no és cosa no es pot embargar, no es pot decomisar… Però és que 
Catalunya a més de legislació té una llarga tradició de protecció animal. 
Què vol dir? 
Que el 1900 l’alcalde de Barcelona Dr. Robert ja va intentar prohibir els toros. 
Els toros no s’han abolit més per catalanisme que per animalisme? 
També. Per les dues coses. Legislació, societat i política sempre van unides. 
Té més drets el goril·la que el mosquit només perquè està genèticament més a prop de l’home?  
La nova directiva europea exclou els primats de l’experimentació. Però només per ser coherents amb la 
seva idiosincràsia. 
Acabarem prohibint la caça? 
Si al Regne Unit van prohibir la caça de la guineu, que era una de les seves tradicions més estimades… 
Almenys, jo crec, s’acabarà regulant d’una manera més estricta. 
És delicte enverinar mortalment el gos del veí? 
Sí. I si hi ha denúncia la policia ha d’investigar i buscar l’autor. El problema és que no tenim cultura de la 
denuncia. Per això servirà la nostra diplomatura. 
Puc denunciar el meu veí si té el gos lligat tot el dia? 
I tant! Va contra totes les normatives municipals. Si ho denuncies la policia ho investigarà. 
Haurien de venir policies a estudiar aquest postgrau? 
Seran molt benvinguts. 

GOS DE COMPANYIA 

Barcelonina d’Alacant amb tretze anys de residència a Mallorca, Giménez Candela viu a casa seva amb 
dos gossos. Els seus pares també tenien gos. Sens dubte aquest detall li dóna una sensibilitat especial cara 
a la seva nova especialització. 


