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L’ENTREVISTA GABRIELA KASSESKA

Gabriela Kasseska, Gabi per als amics, és una vie-
nesa instal·lada a la Ribera del Sió. Enyora el Danubi
blau, –no tan blau en realitat–, del que es va allunyar
fa més de quinze anys per anar estudiar a Barcelo-

na. A Catalunya va tenir l’oportunitat de convertir la
seva afició de sempre en professió, una singular
professió que estima apassionadament. És domadora
de cavalls.

Passió pels cavalls
❚  Josep Bertran

o puc viure més de tres dies
lluny dels meus cavalls. Sento
passió per aquesta feina”. És

Gabriela contempla un grup de poltres que viuen permanentment en semillibertat sota la seva custòdia.

de gener Gabriela viurà l’època més
gratificant del seu treball.

És en aquests moments quan les egües
comencen a parir, després d'onze llargs
mesos de gestació. “En aquests mo-
ments veurem part del fruit de la nostra
feina que és aconseguir exemplars el més
perfectes possible”. L’objectiu de la
ramaderia és el d’aconseguir cavalls que
a més de ser bells siguin funcionals, que

es puguin muntar amb facilitat i
seguretat. Es dediquen a la criança de
cavalls de races àrab i espanyola. Els
primers són els més macos. “A Espanya
tenen fama de ser complicats de muntar
perquè tenen molta sang i molt nervi.
No és veritat. Són fàcils i molt dòcils. El
que passa és que cal saber tractar-los”,
explica Gabi mentre veiem saltar un grup
de poltres en l’interior d’una gran cleda.

“N
una passió compartida pel seu marit,
Amador Godoy, d'Esterri d’Àneu, amb
qui comparteix el seu treball de gestio-
nar una explotació cavallar que compta
amb mig centenar d’exemplars, entre
poltres, egües de cria, sementals i cavalls
en recria i doma. A partir d'aquest mes
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El cavall espanyol és molt més fàcil a
l’hora de manejar-lo i muntar-lo i té un
mercat molt bo. Els cavalls àrabs els
destinen especialment a corredors de
raids, recorreguts de llarga distància,
entre 150 i 180 quilòmetres. “Són a més
molt versàtils ja que serveixen també per
a salts, fins un metre d’altura, i per a
domatge. No obstant això, són els
alemanys els grans especialistes en salts
i domatge perquè estan criats per a
això”, explica: “Qui vulgui un cavall per
a recórrer camins i muntanyes és millor
l’àrab per la seva resistència. L’espanyol
es pot fer servir per passejos més curts”.

A partir del mes de gener i fins al juliol
les eugues pariran. L’estiu no és la millor
època per culpa de la calor, les mosques
i els paràsits. Durant els sis primers
mesos els poltres es queden amb la seva
mare. A partir del mig any, aproxi-
madament, s’inicia el deslletament i els
primers domatges mitjançant la
col·locació del capçal i els primers
contactes amb el seu domador. Una
vegada deslletats del tot, es col·loquen
en un corral a part. Durant el primer
any es queden junts mascles i femelles i
després ja se separen els mascles de les
femelles fins que arriben als tres anys.
A partir d’aquest moment les egües ja
poden cobrir-se.

La majoria es quedaran a la ramaderia
com a reproductores i no s’utilitzaran
per a la munta pel que només requeriran

un mínim domatge. “Les femelles són
molt difícils de tractar i de dominar i la
gent no vol complicar-se la vida i
prefereix utilitzar els mascles”, explica
Gabi. La ramaderia manté uns 25
exemplars de cria. Si al cap d’uns quatre
anys l’euga no dóna el resultat esperat
com a reproductora, es ven.

“El principal objectiu és millorar la

raça, i això és molt difícil. Si en tota la
vida de ramader aconsegueixes obtenir
un bon semental, és a dir que a més de
ser un gran cavall aconsegueixi trans-
metre totes les seves qualitats genè-
tiques als seus descendents has estat de
molta sort”, explica Gabriela.

Als dos anys ja es pot començar
l'ensinistrament dels cavalls mascles que
dura altres dos. Amb aquest temps
Gabriela aconsegueix un cavall totalment
ensinistrat, dòcil i segur que pot muntar
fins i tot un nen “Els cavalls no són
animals massa intel·ligents, si ho fossin,
amb la força que tenen ningú els hauria
pogut domesticar. Però sí que són molt
curiosos i amb molta memòria”. La doma
s'aconsegueix especialment des de terra
i no sobre la sella que és la darrera fase
i la més curta. “El treball del domatge
és molt difícil perquè has d’aconseguir
establir una gran confiança entre el cavall
i el domador. Això només s’obté amb
temps, paciència i observació. És bàsic
conèixer l’animal des de petit i establir-
hi llaços d’unió”.

Gabriela s’explica amb gran vehemència
intentant transmetre els seus sentiments.
“És molt bonic aconseguir aquesta mútua
confiança i arribar a transmetre al cavall,
verge de tota influència, tot el teu saber
fins a convertir-lo en un animal dòcil i se-
gur”. Una vegada el cavall ja és domat,

Aquí veiem la Gabi acaronant els cavalls, que són la seva passió.

La domadora prepara també els cavalls per als concursos de bellesa.

▼

L’ENTREVISTA GABRIELA KASSESKA

Gabriela bateja els
seus animals amb
noms en català de
plantes medicinals.
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arriba el moment de la venda i,
inevitablement, la separació. “De
vegades amb llàgrimes als ulls, ja
que els has vist néixer i has estat al
seu costat durant tant temps. Cada
vegada he de mentalitzar-me per a
la separació”.

El valor econòmic d’un cavall
s’estima en uns 1.200 euros en el
moment que deixa de mamar. Si
l’exemplar està domat el preu pot
oscil·lar a partir de 4.500 euros.
Cada exemplar compta amb el seu
historial que duu gravat en un xip.
El registre està a càrrec de l’Estat a
través de la Yeguada Militar. Els
cavalls de raça espanyola poden re-
petir nom, afegint-hi un número. Això
no passa amb els àrabs que han de tenir
un nom diferent. És norma general que
els noms dels poltres nascuts en el
mateix any tinguin noms amb la mateixa
inicial. Aquest any correspon a la F. En

la ramaderia de Gabi bategen els poltres
amb noms catalans de plantes medi-
cinals, com Fonoll o Timó. “A Espanya
tenen veritables problemes per a pro-
nunciar-los quan participem en concur-
sos”, explica la domadora.

Gabi i Amador duen els cavalls a
competicions internacionals de
bellesa. “Són tres mesos d’intensa
preparació perquè el cavall man-
tingui l’actitud que aquest tipus de
concursos requereix. Ha d’estar bell
en el seu conjunt ja que puntuen el
tipus; el cap i el coll; el cos;
extremitats i moviments”. Per a
Gabi el moviment del cavall àrab
és el més bell, “quan aixeca la cua
i el cap sembla que floti a l’aire”.
La domadora destaca, per dis-
tints motius, a dos exemplars.
“Barruller”, nascut el 1999 que és
el primer fruit de la seva ramaderia
i a més va aconseguir el primer

premi del campionat nacional de la seva
especialitat quan tenia un any. El segon
exemplar, “Tarquin”, és el més vell. Té
26 anys, una edat molt avançada ja que
un cavall viu entre 20 i 24 anys de
mitjana. ■

L’ENTREVISTA GABRIELA KASSESKA

Amb 26 anys, el semental Tarquin és el cavall més veterà de la quadra.
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