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CONVULSIONS EPILÈPTIQUES D'UN GOS 

anònim 
 
 

25 d'agost del 2010 
 
"Des de llavors, ha tornat a ser la mateixa abans" 
 
Fa uns tres mesos, vam rescatar una gossa de 5 anys de la gossera. No en coneixem la història prèvia; 
tot el que sabem és que ha d'haver estat realment mimada i se li va permetre fer tot el que volia a la seva 
antiga llar. 
 
No obstant, ens vam adonar molt aviat que pràcticament no tenia energia! No hi havia res que li 
interessés remotament; ella preferia ficar-se al llit a la seva cistella tot el dia, i sortir a caminar simplement 
no era una opció. Encara que feia les seves necessitats davant de la porta, immediatament després 
tornava al seu niu. 
 
Després d'haver pogut descartar coses com el mal estat, la pena, el dolor, etc., només quedava el 
diagnòstic de “apatia”. Això no és en absolut un diagnòstic acceptable per als egos humans, és clar. Però 
un gos necessita sortir a la natura, córrer i jugar diverses hores al dia. 
 
I així va ser com literalment vaig obligar la Tina a caminar amb mi pel bosc, cada dia dues vegades. Sortir 
de la casa va ser una catàstrofe, perquè vaig haver d'arrossegar-la físicament darrere meu, mentre ella 
resistia embogida atrinxerant-se de quatre grapes. Simplement continuava tirant amb força de la corretja 
en direcció a casa i, com a últim recurs, simplement anava al llit i es negava a avançar un metre més. 
 
Des del principi havíem comentat el seu enorme consum d'aigua, i la gana per coses dolces com plàtans i 
figues seques. Això li hauria d'haver sonat, ja que aquests símptomes eren indicacions molt clares que 
possiblement tenia diabetis, però no era així! 
 
En qualsevol cas, ella estava ficada al llit a la seva cistella fa dos dies, quan vaig sentir un soroll terrible 
que venia de la seva direcció. La vaig mirar i estava encalmada com boja, doblegant-se cap enrere i 
sacsejant-se; la seva llengua estava penjant; la seva saliva i orina en sortien en grans quantitats; i les 
cames sobresortien rígidament, en la mateixa postura que quan es clava amb la corretja! 
 
Vam tenir un ensurt terrible, perquè el seu atac epilèptic va ser tan sever que vam pensar que moriria. El 
meu marit, que per sort sempre manté el cap fred i és proactiu, va cuidar el gosset. Tot i així, va saltar 
després d'un parell de minuts i va trontollar per l'habitació completament desorientada, fent escuma per la 
boca. 
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Després que em vaig recuperar de l'impacte de veure-la així, vaig buscar immediatament al glossari de 
GNM. Com a aficionat a GNM, aviat em va quedar clar que la incidència tenia alguna cosa a veure amb un 
"conflicte motor" de no poder fugir o "sentir-se atrapat" (Nota: un atac epilèptic passa a la fase de curació 
durant la crisi epileptoide). Quan em vaig adonar d'això, vaig trucar a Helmut Pilhar (Àustria) per confirmar-
ho. Ens va donar el bon consell de tractar d'evitar totes les petjades, cosa que ens va fer pensar 
immediatament en el collaret de gos. 
 
Des de llavors, ha tornat a ser la mateixa d'abans (va tenir tres convulsions més aquell dia, però no van ser 
tan greus com la primera, però prou dolentes, des del nostre punt de vista!) 
 
Només puc endevinar què va ser exactament allò que la va portar a la fase de curació. Però, m'he adonat 
que ens correspon als humans pensar detingudament sobre les nostres formes autoritàries amb els 
animals, perquè, com podeu veure en la meva experiència, un pot convertir un animal estimat en un 
epilèptic en no retrocedir una mica en el nostre ego 
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