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Igual com diverses investigacions crítiques feministes en múltiples camps han demostrat que el sistema 
patriarcal no és etern ni consubstancial a l’espècie humana, l'amor -tot i que sempre s’ha considerat un 
fenomen individual, que esdevé en l’interior de cada ésser humà com un procés ‘màgic’ i ‘inevitable’ que 
transforma la  vida  sencera  de  les  persones  quan  ens  enamorem-,  es  tracta  d’una  construcció  social  i 
simbòlica que varia segons les cultures i les èpoques històriques. 

És més, l’amor no només constitueix un dispositiu de control social, sinó que també posseeix una dimensió 
econòmica  de  gran  envergadura:  immobiliàries,  agències  de  viatges,  agències  de  contactes,  Església 
catòlica, hotels, salons de noces, bufets d’advocats per a tractar acords pre i postmatrimonials, gabinets de 
psicòlegs, etc. L’amor és, així, un mecanisme que canalitza l’estil de vida consumista imperant en les nostres 
societats actuals. Tothom busca la persona ‘ideal’ amb la qual establir la relació perfecta. Aquest mercat 
sentimental constitueix una espècie de recerca compulsiva del paradís, edèn emocional en el qual les ànsies 
d’autorrealització i de felicitat es veuen satisfetes. L’amor és, en aquest sentit, un nexe que s’estableix amb 
una  altra  persona  i  gràcies  al  qual  podem  sentir  que  hi  ha  algú  que  ens  escolta,  ens  dóna  suport 
incondicionalment i lluita amb nosaltres contra els obstacles de la vida: l’amor com una font de felicitat 
absoluta i d’emocions compartides que esmorteeixen la solitud a la qual està condemnat l’ésser humà.

L'amor i les relacions personals, a més, són un d'aquells aspectes més difícils de tractar i transformar dintre 
la pròpia militància. Sovint (massa sovint...) nosaltres mateixes caiem en la reproducció de rols i dinàmiques 
opressives cap a la nostra parella o el nostre entorn. I és que aquí no s'hi val la teoria, ni dedicar-hi unes 
hores com encartellar o anar a una assemblea. Som nosaltres, cada minut i cada segon. Són els nostres 
sentiments i allò que ens han inculcat més profundament. Un fet comprensible, però que no ha de servir 
com a  excusa  per  deixar-ho en segon terme,  doncs  cal  tenir  clar  que  la  transformació de les  nostres 
relacions personals són vitals per tal de transformar la societat.

És per això que aquest taller de rols està enfocat a qüestionar-nos i debatre de forma crítica les nostres 
pròpies relacions personals i, sobretot, les relacions de parella o 'amoroses'. 

Dolça Lluita, col·lectiu antipatriarcal de la UAB
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1.- 

Contra el amor, de Carlo Fabretti

El amor es la ideología de la familia -es decir, la ideología a secas- internalizada a los más profundos niveles 
y convertida en compulsión y mito primordiales.

Como todos los mitos, el amor se refugia en una bruma de ambigüedades que lo hace difícil de analizar y, 
por  tanto,  de  desmontar.  Después  de  la  autoconciencia,  del  cogito  ergo  sum  (o  antes,  para  quienes 
proponen la alternativa patrior ergo sum), el amor es el más íntimo e “inefable” de los sentimientos (de ahí 
que la literatura y el arte se pongan el máximo empeño en expresarlo),  sobre todo en su sentido más 
estricto de enamoramiento.

http://difonlaidea.wordpress.com/2008/12/26/cap-a-unes-relacions-lliures-i-no-coercitives-no-regulades-no-restrictives-i-no-possessives/


Sin embargo, confiamos tanto en su universalidad que la expresión “estar enamorado” se considera dotada 
de un significado preciso y se emplea recurrentemente, dando por supuesta su inmediata comprensión. 
Esta es una de las muchas paradojas del amor: todos saben lo que es, pero a la vez resulta dificilísimo no ya 
definirlo,  sino  tan  siquiera  describirlo.  En  comparación  conceptos  tan  abstrusos  como  “felicidad”  o 
“libertad”parecen sencillos.

Por eso no voy a partir de una definición del objeto impugnado, sino que intentaré que la impugnación 
misma  vaya,  si  no  definiendo,  al  menos  acorralando  el  mito  para  su  ulterior  desarticulación  (tarea 
delicadísima que cada cual tendrá que comprender por su cuenta y riesgo). El amor que pretendo impugnar 
es el no expresable en meros términos de solidaridad, simpatía (en el sentido etimológico de sentir con), 
amistad. Me refiero muy especialmente al amor en el sentido de “estar enamorado”; sin embargo, utilizo el 
término genérico amor -en vez de otros más específicos, como “enamoramiento” o “amor sexual” - para 
abarcar también otros tipos de amor afines e igualmente impugnables, tales como el “amor a la patria”, el 
“amor  materno” y,  en  general,  todas  las  acepciones  del  término en que,  para  entendernos,  resultaría 
inapropiado sustituirlo por “amistad”, sin excluir amores tan aparentemente virtuosos e inocentes como el 
“amor al prójimo” o el “amor a la naturaleza” (de los que intentaré ocuparme específicamente en otra 
ocasión).

En principio, pues, distingo entre amor y amistad remitiéndome al uso común de ambos términos, sobre la 
base provisional de que dicha distinción es en la práctica, y pese a la ambigüedad de la palabra amor, 
bastante clara. Las expresiones “amar a” y “ser amigo de” indican situaciones afectivas bien distintas. Sólo 
literariamente se habla de “amor a los amigos”, y el tópico del padre que quiere ser un amigo para sus hijos 
es pura retórica. La diferencia de significados y connotaciones de ambos términos queda especialmente 
clara en el hecho de que el uno se utiliza comúnmente para refutar el otro. Cuando, por ejemplo, se quiere 
desmentir una supuesta relación amorosa, se suele decir: sólo son amigos.

La diferencia entre amor y amistad es claramente cualitativa (si sólo fuera cuantitativa, el amor sería un 
grado de amistad y no harían falta dos palabras distintas). El amor es la amistad con alas, dijo un cursi 
famoso, sin especificar la naturaleza de esas alas. En el caso del amor explícitamente sexual, no se trata 
simplemente de amistad más sexo (¡ojalá!); las alas son algo más – y algo menos- que gónadas metafóricas. 
En todo caso, habría que hablar de amistad más sexo mitificado (o menos, pues el componente eromítico 
empobrece la amistad: le añade algo negativo).

Si intentamos concretar las diferencias entre amistad y amor, nos encontraremos con que el segundo se 
distingue de la primera sobre todo por una mayor cantidad e intensidad de factores negativos: posesividad, 
dependencia,  ambigüedad  (doble  vínculo),  celos,  ansiedad,  irracionalismo,  faltad  de  objetividad, 
mitificación del objeto amoroso, exclusivismo, agresividad latente (cuando no manifiesta), inestabilidad... Si 
el amor es amistad con alas, esas alas son las del albatros caído de Baudelaire: un patético lastre que impide 
caminar (1).

La amistad como oposición

Normalmente (y con toda propiedad, como veremos) se reserva el término “amor” para las relaciones 
familiares (amor entre esposos, entre padres e hijos) o para las que apuntan a la formación de una familia 
(amor entre novios) o, por lo menos, de una pareja (que es una protofamilia nuclear), estableciendo una 
clara distinción entre esta clase de afecto y el amistoso, hasta el punto de que los términos “amor” y 
“amistad” se suelen utilizar como mutuamente excluyentes. Es frecuente decir “sólo somos amigos” para 
desmentir una supuesta relación amorosa. Y el padre que le dice a su hijo “me gustaría ser un amigo para 
ti” está expresando claramente que la amistad no es algo intrínseco a la relación paterno-filial típica, sino, 
en todo caso, algo a conseguir como superación de la misma.

Otra gran paradoja del amor: se utiliza este término para aludir a dos clases de afecto -y sólo a estas dos- 
que en principio parecen incompatibles: el afecto entre padres e hijos, y el afecto entre amantes, que el 



tabú del incesto separa rígidamente. El psicoanálisis ha demostrado de forma concluyente la índole erótica 
del afecto filial, a duras penas enmascarada por el más fuerte de los tabúes. Pero habría que empezar a 
plantearse el aspecto recíproco de la cuestión: la índole filial del afecto erótico. En el amor subyace el afecto 
compulsivo  de  recuperar  ese  “paraíso  perdido”  en  el  que  la  madre  era  la  prolongación  del  yo  y  su 
inagotable fuente de placer y seguridad. En este sentido, el amor se niega a aceptar la evidencia de la 
separación irreversible.

La ideología de la familia

Lo que llamamos amor es, básicamente, la fuerza de cohesión de las células familiares: tiende a mantener 
unidas las ya existentes y a formar otras nuevas (toda pareja, insisto, es una protocélula).

El exclusivismo y la posesividad típicos del amor se corresponden con la estructuración familiar nuclear de 
la sociedad, basada en la pareja- más su eventual prole-concebida como isla afectivo-sexual y económica. La 
afectividad y la sexualidad se conforman en el seno de la familia, y tienden a reproducirla. (Todo amor es, en 
cierto modo, edípico).

Con el progresivo relajamiento de la moral cristiano-burguesa, el esquema matrimonial y familiar se ha 
hecho más flexible, menos coercitivo en lo que a libertades formales se refiere, pero dista mucho de haber 
sido superado (por el contrario, dicha flexibilización facilita su supervivencia en una sociedad mucho más 
permisiva), y el amor es expresión y sustento de dicho esquema. Aunque el matrimonio como institución 
religiosa y social empieza a debilitarse (e incluso esto es muy relativo), su mito básico, la pareja unida por el 
amor, conserva una vigencia casi universal.

El amor es la ideología de la familia -es decir, la ideología a secas- internalizada a los más profundos niveles 
y convertida en compulsión y mito primordiales. Las versiones paganas actualizadas del mito pueden ser 
menos represivas  que la  versión cristiano-burguesa,  pero siguen expresando y transmitiendo la  misma 
ideología.

Las presuntas actitudes progresistas o realistas frente al amor rara vez van más allá de una mera puesta al 
día del mito (con lo que por cierto contribuyen a su perpetuación). Del mismo modo que el matrimonio se 
flexibiliza oficialmente mediante el divorcio (flexibilidad extraoficial siempre la ha tenido, especialmente 
para los hombres, la clase dominante), el amor, para sobrevivir en esta época presuntamente racionalista y 
desmitificadora, renuncia a sus pretensiones de absoluto y eternidad.

Pero  no  es  una  renuncia  sincera:  las  edípicas  ansias  de  una  fuente  de  placer  y  seguridad  plena, 
incondicional, continua y exclusiva siguen latentes: sigue vivo el deseo de anexionarse a otra persona (por 
algo se usa el término “conquistar” como sinónimo de enamorar), de recuperar el terreno edénico en que la 
madre era la mullida fortaleza de un ego de límites difusos. Liebe ist Heimweh: el amor es nostalgia, dicen 
irónicamente los alemanes.

En este  sentido,  el  amor es siempre infantil,  regresivo;  se niega  a aceptar  la  evidencia  de  la  alteridad 
autónoma, y está plenamente justificado que se lo represente como un mamón blando y gordezuelo con los 
ojos vendados. Resumiendo, el amor es consecuencia y factor perturbador –el fruto que contiene y nutre la 
semilla- del esquema familiar nuclear, que a su vez es consecuencia y factor perpetuador de unas sociedad 
basada en la explotación y la competencia que induce a refugiarse en la familia –o la pareja- concebida 
como trinchera y congela la afectividad y la sexualidad en el estado infantil.

Un universo pueril

La etiología familiar de la enfermedad amorosa se manifiesta claramente en el más común y lamentable de 
sus síntomas: los celos.

Los celos y su nefasto cortejo (posesividad, dependencia,  ansiedad, agresividad, etc.)  son consecuencia 



lógica de la puerilidad del amor: cuando dos personas, al enamorarse, contraen el compromiso tácito de 
satisfacer mutuamente sus ansias edípicas,  es inevitable que se frustren o se sientan continuamente al 
borde de la frustración o del abandono; ya que el bebé interior exacerbado por la furia amorosa exige una 
dedicación constante y exclusiva que en el fondo sabe imposible.  Este miedo fóbico al abandono, esta 
frustración sorda y continua producida por el hecho de no ser omnipotente, omnipresente y omnisciente en 
el universo del otro, se traduce en los celos.

El amor, que a menudo se representa como último reducto de autenticidad y autodeterminación de una 
sociedad hipócrita y coercitiva, es en realidad la farsa suprema y la más angosta de las jaulas concéntricas 
que nos aprisionan.

Los miembros de una pareja se someten mutuamente al más grosero de los engaños (sólo concebible en la 
medida en que ambos desean ser engañados tanto o más que engañar) y sujetos por la cadena de una 
dependencia neurótica, se convierten cada uno en la bola de presidiario del otro.

Engaño mutuo

Los  enamorados firman con su sangre el  siguiente contrato elíptico:  tú vas a fingir  que yo soy lo más 
importante para ti,  el  centro de tu universo, y yo fingiré que tu eres el  centro del  mío,  de este modo 
olvidaremos que desde que salimos de la infancia, estamos irreversiblemente solos, cada uno confinado en 
el centro de su propio universo... tú vas a fingir que yo soy para ti algo único e insustituible, que estás 
conmigo  precisamente  porque  soy  yo,  cuando  en  realidad  mi  identidad  profunda  es  desconocida  e 
inasequible, y no soy más que uno entre los miles de actores que podrían representar el mismo papel para 
ti, a cambio, yo fingiré que tú eres para mí algo único e insustituible (cosa que me resultará tanto más fácil 
en  la  medida  en  que  me  hagas  creer  que  yo  soy  único  e  insustituible  para  ti),  que  estoy  contigo 
precisamente porque eres tú, etc.

Mediante un mecanismo esquizofrénico ad hoc que merecería el más atento estudio de los psicólogos, los 
dos actores se creen no sólo la farsa del otro, sino también la propia. La única diferencia entre el seductor y  
el enamorado auténtico estriba en que el primero sólo engaña al partner (o compañero/a), mientras que el 
segundo también se engaña a sí mismo.

Tanto  engaño  mutuo  sólo  es  concebible,  por  otra  parte,  en  el  marco  de  una  mitología  sólidamente 
instaurada.

Los nobles amores

Es fácil ver que el amor a la patria, el eventual amor a Dios y similares están directamente conectados con el  
amor de etiología familiar. Esta afinidad se explicita, sin ir más lejos, a nivel coloquial: se habla del amor y el 
respeto debidos a la madre patria, y Dios es ante todo el padre universal al que hay que amar sobre todas 
las cosas. La manera en que estas formas de amor contribuyen a consolidar la moral vigente –es decir, a 
perpetuar el sistema- es lo suficientemente obvia como para no insistir en ello.

Amor, muerte y soledad

Y si la religión es una forma de amor- al padre (o sea, al principio de autoridad) deificado-, el amor es a su 
vez una forma de religión, la respuesta mítica al carácter inasequible e incognoscible de la alteridad. Del 
mismo modo que la religión es, en gran medida, una mitología destinada a conjurar el miedo a la soledad; y, 
como tal,  dificulta el  enfrentarse objetivamente al  problema y favorece la  perpetuación de un sistema 
basado en la explotación y la competencia asolidarias, causa fundamental de la soledad extrema en que 
vivimos.

Cabe plantearse la siguiente cuestión: puesto que mucha gente prescinde de los mitos religiosos (2), pero 
casi nadie de los amorosos, ¿hay que deducir que el miedo a la soledad es más intenso e irreductible que el 



miedo a la muerte?. Probablemente la explicación estriba en que la muerte propia es un fenómeno único, 
definitivo y que casi todos ven como algo sumamente vago y remoto, algo que al igual que el Sol no se deja 
mirar de frente, como decía la Rochefoucauld. No se experimenta la muerte, nos recuerda Epicuro: cuando 
tú eres, la muerte no es; cuando la muerte es, tú ya no eres. La soledad por el contrario es una experiencia 
frecuente -por no decir  continua-  en nuestra sociedad competitiva,  muy difícil  de aliviar de una forma 
mínimamente  satisfactoria.  La  necesidad  de  autoengañarse  con  respecto  a  la  soledad  es  mucho  más 
inmediata y apremiante que la necesidad de autoengañarse con respecto a la muerte.

Del trauma a la alienación: el amor y el odio

Es  absurdo (aunque  muchos lo  hacen)  pretender combatir  el  sistema actual  sin  oponerse  a  la  familia 
nuclear patriarcal. Y esto, a su vez, implica desenmascarar el amor como mito reaccionario y paralizante, 
dejar de considerarlo una especie de bello milagro y empezar a contemplar -y tratarlo- como un trastorno 
afectivo-sexual de naturaleza ideológica.

En el lenguaje coloquial se alude a menudo al carácter traumático del amor, se habla del mal de amores, de 
la fiebre amorosa (los brasileños son más explícitos y usan “tarado” como sinónimo de enamorado). Y por 
algo se representa a Cupido armado de arcos y flechas. Pero está tan arraigada la religión del amor, que ni 
siquiera admitir que se trata de un dios ciego y tiránico impide que se le siga adorando de una forma u otra.

El  terrible adagio del  amor al odio no hay más que un paso, debería bastar para despertar en el más 
ingenuo la sospecha de la morbosidad del amor. Amor y odio son las dos caras de la moneda afectiva en 
curso, acuñada con una aleación rica en violencia, miedo, mentira... Son las dos caras de la moneda de la 
incomunicación, y por eso están tan próximos, es tan fácil pasar de uno a otro e incluso confundirlos. Si las 
personas  pudieran  conocerse,  comprenderse,  colaborar,  desarrollar  la  solidaridad  y  la  simpatía  (en  el 
sentido etimológico de sentir con), desaparecerían tanto el odio como su reverso, su par dialéctico, el amor 
compulsivo. Y sólo habría amistad (3), más o menos íntima, más o menos profunda, más o menos sexual, 
pero básicamente respetuosa de la identidad ajena, abierta, libre.

Hay que evitar la común falacia de pensar que los aspectos negativos de este amor compulsivo a un paso 
del odio son defectos extrínsecos, accidentes aislables de una hipotética esencia positiva del amor, noble y 
luminosa (falacia idealista que remite el nefasto mito religioso de la separación alma-cuerpo). Los celos, la 
frustración, la angustia, la agresividad latente (o manifiesta) no son impurezas del amor, sino elementos 
intrínsecos. La posesividad y la dependencia edípicas engendran celos y ansiedad, la idealización engendra 
frustración, y la ansiedad y la frustración (o su intuida inevitalidad) engendran angustia y agresividad.

Por  supuesto que,  dentro  de la  generalizada morbosidad eromítica,  hay  amores  más sanos que otros, 
algunos, incluso, en que los aspectos negativos quedan relegados a un segundo término, contenidos por 
una actitud especialmente sensata de los interesados y /o unas circunstancias especialmente favorables; 
pero  estos  amores  poco  conflictivos  son  excepciones  (universalmente  reconocidas  como  tales)  que 
confirman la regla. También hay ciegos alegres (probablemente más que amores), y eso no significa que la 
ceguera sea un don.

El amor de los desengañados

No es nada fácil  combatir  la  arraigada tendencia  a  considerar el  amor como algo cierto-bueno-bello  y 
empezar a considerarlo como una forma de alienación. La mayoría de la gente contempla y vive el amor 
como algo superlativamente auténtico y personal, expresión del núcleo mismo del ego y fuente primordial 
de  las  gratificaciones  más intensas  y  elevadas.  Superar  esto es  incluso más difícil  que superar  el  mito 
cristiano-burgués de la nobleza del sacrificio y el trabajo frente a la trivialidad de lo lúdico. Es incluso más 
difícil que sacudirse el yugo internalizado del principio de rendimiento (lo más que se hace, en general, es 
desplazarlo de unas esferas de actividad a otras).

Y eso a pesar de que la evolución misma de los procesos amorosos se encarga de desengañarnos, ya sea 



mediante una decepción brusca o un enfriamiento gradual, jalonado de decepciones menores. Cumplido su 
objetivo de atomizar la sociedad a la sociedad en grupúsculos aislados y manipulables, en células familiares 
y cuasifamiliares, el amor suele revelar su engaño básico. Pero muchos se niegan a ver el engaño básico, tan 
inevitable e irreversible les parece la situación. Y de los que lo reconocen, la mayoría lo atribuye a fallos 
personales o circunstanciales, resistiéndose a ver la falsedad básica del planteamiento mismo.

E incluso entre los escépticos respecto al amor, la mayoría buscan sucedáneos más que alternativas, y en 
realidad lo mitifican aún más, considerándolo “algo demasiado bello para ser verdad”, y trivializan otro tipo 
de experiencias erótico-afectivas (o buscan directamente lo trivial a falta de otra cosa).

Estas formas de escepticismo, resignación o desengaño no se oponen a la mítica amorosa, sino que, por el 
contrario, la refuerzan en la medida en que desvirtúan las causas de la frustración afectiva y desvían la 
subsiguiente agresividad de sus auténticos objetivos: el propio mito del amor y la ideología que lo informa.

Otros senderos: alternativas al amor

Ahora bien, suponiendo que se admira el carácter neurótico y regresivo del amor, ¿cómo superarlo y con 
qué sustituirlo? Tal vez lo único que podamos hacer por el momento sea someter a una enérgica y recelosa 
autocrítica nuestro concepto del amor y nuestras vivencias afectivas, separando en lo posible los inevitables 
aspectos  negativos  (posesividad,  dependencia,  mitificación,  agresividad...),  de  los  positivos  (solidaridad, 
simpatía, respeto a la identidad y a la autodeterminación y libertad ajenas...), esforzándonos por combatir 
los primeros y potenciar los segundos.

Este mero esfuerzo, desde luego no bastará para cambiar radicalmente nuestra estructura afectiva; pero es 
un primer paso, igual que el diagnóstico de una enfermedad es el primer paso hacia su curación (o el 
segundo: primero hay que reconocer que se está enfermo). Un primer paso a inscribir en la lucha por la 
transformación global de la sociedad, condición previa de - o mejor dicho, en relación dialéctica con - una 
auténtica transformación afectiva del individuo.

En cuanto a las posibles alternativas al amor tal como hoy se vive y entiende, sólo podemos vislumbrarlas, 
ya que van ligadas a condiciones psicológicas y sociales radicalmente distintas; pero parece lícito suponer y 
esperar que una potenciación de la solidaridad, la comprensión, el respeto por la autonomía propia y ajena, 
junto  con  la  superación  de  la  posesividad,  la  agresividad,  etc.,  dará  lugar  a  un  generalizado  tipo  de 
relaciones extrapolables de lo que hoy se entiende por una buena amistad; relaciones en las que el sexo 
podrá jugar un papel más o menos explícito, más o menos importante, pero nunca coercitivo.

Sólo podemos hacernos una idea muy vaga de tal situación afectiva, por la misma razón que no podemos 
hacernos una idea clara de una sociedad libre, ya que ambas cosas - afectividad no represiva y sociedad no 
represiva- van indisolublemente unidas y se determinan mutuamente, del mismo modo que se determinan 
mutuamente el amor neurótico y la sociedad neurótica actuales.

Y por si no lo entendemos

En resumen, nuestra actual forma de concebir y sentir el amor constituye probablemente el reducto más 
profundo y mejor protegido de la ideología interiorizada. La lucha contra la ideología dominante se libra en 
muchos frentes y uno de los más duros está en lo más íntimo de nuestro ser, en el centro mismo de nuestra 
sensibilidad. Es algo terrible, pero si no lo afrontamos, si nos negamos a ver que nuestro corazón es la sede 
del búnker que el sistema ha construido dentro de cada uno de nosotros, habremos perdido la batalla de 
antemano.

Como bien decía  San Pablo,  somos templos  vivientes  de  la  ideología (vaya  disfrazada de paloma o de 
mamoncillo  alado),  y  mientras  no  expulsemos  de  nuestro  interior  tanto  a  los  mercaderes  como a  los 
sacerdotes y sobre todo a los dioses interiorizados, no empezaremos a ser libres.



Notas
(1) No pretendo afirmar con esto que tales factores negativos no intervienen en lo que llamamos amistad. Estamos tan 
tarados, nuestra afectividad está tan condicionada por la ideología dominante, que en una relación -del tipo que sea- 
libre de conflictos es, hoy por hoy, prácticamente imposible. Aunque lo cierto es que muchos factores conflictivos que 
en el amor juegan un factor determinante,  en la amistan suelen ser secundarios (o están mejor controlados),  mi 
contraposición de amor y amistad es sumamente esquemática, y podría desprenderse de ella una idealización de la 
amistad del todo improcedente. Un planteamiento riguroso de la cuestión exigiría un análisis detallado y
necesariamente prolijo de la afectividad y el sexo en relación con la ideología. Con esta exposición simplista pretendo 
más que nada sugerir una línea de análisis y señalar la necesidad de una revisión drástica de nuestros conceptos y 
valores afectivos.

(2) No tanta, en realidad: muchos de los que creen prescindir de la religión se aferran a una serie de mitos sustitutivos 
(seudocientíficos, morales, etc.) que, si no conjuran el miedo a la muerte, al menos alivian el miedo a la vida.

(3) En realidad habría que inventar una palabra nueva, pues las relaciones que pudieran darse en una sociedad no 
represiva serian cualitativamente distintas a lo que hoy se da Asociar estas relaciones nuevas e inconcebibles a lo que 
hoy  llamamos  amistad  es  una  aproximación  simplista,  meramente  referencial,  basada  en  el  hecho  de  que  la 
autonomía, la apertura y otras características
irrenunciables de cualquier relación no represiva suelen darse más en las relaciones amistosas que en las amorosas.

• Artículo publicado originalmente en la revista libertaria vasca Ekintza Zuzena Nº 9, Bilbo, 1992. En esta  
edición (Ediciones Imaginació) hemos añadido algunas anotaciones posteriores.

2.- 

Cap a unes relacions lliures i no coercitives, no regulades, no restrictives 
i no possessives
Aquest text no defensa una nova forma de relació per les parelles. És més aviat un reconeixement de que el  
nostre  “projecte  comú”—l’abolició  de  totes  les  relacions  de  dominació—inclou  l’abolició  de  relacions  
coercitives/tancades.  Estic  parlant  d’aquelles  relacions  amb una forma fixada,  amb regles  o  contractes  
permanents. Aquestes relacions no poden formar part d’una societat lliure. I de la mateixa manera que amb  
altres relacions coercitives que constrenyen la nostra llibertat, han de ser confrontades per tots aquells que  
cerquem la llibertat.

Necessitem transformar les nostres relacions sexuals tal i com ho fem amb totes les nostres relacions, en 
total  oposició  a  aquesta  societat,  no  a  partir  del  deure  revolucionari,  sinó  perquè  és  la  única  manera 
possible de tenir relacions sexuals plenes, riques i desinhibides, on l’amor deixa de ser una desesperada 
dependència mútua i enlloc d’això es converteix en una exploració expansiva d’allò desconegut.

REGLES DE COMPROMÍS

Utilitzaré els termes “relacions regulades” i “relacions restrictives o coercitives” ja que no conec cap terme 
genèric que englobi tant les relacions monògames com aquelles que diuen ser poliamoroses o obertes però 
que segueixen tenint regles. Respecte a les últimes em refereixo a aquelles on la coerció consentida permet 
que l’afecte o el sexe no es restringeixi a una sola persona però segueixen sense ser lliures de seguir els seus 
desitjos. 

Des d’un punt de vista polític aquestes dues opcions de relacions són el mateix.  Si els teus motius per 
rebutjar la monogàmia es basen en un augment de gratificació sexual amb un nombre de gent més elevat, 
probablement et vagi bé tenir una relació regulada. En canvi, si ho fas pel desig de crear comunitats enlloc 
de parelles, pel desig i  no el consentiment, per la confiança enlloc de la por… llavors, quin sentit  té el  
“enrotlla’t amb qui vulguis, però no davant meu”? Totes les regulacions han de ser eliminades, això és el 
que vull dir quan em refereixo a relacions obertes o relacions lliures en aquest text. 



ELECCIÓ I RESPECTE

Mentre que s’accepten les relacions obertes en els ambients del “rotllo”, també s’accepten les relacions 
restringides per igual. Això té una justificació prou raonable: la gent és lliure d’escollir la seva forma de 
relacionar-se, no hi ha un únic model de relació políticament correcte, etc. Tot i així, hi ha un munt de raons 
per pensar que aquest punt de vista és massa simplista. 

Per començar, en les societats de masses consentim tot tipus de relacions coercitives. Treballem per un 
salari, som consumidors i per tant, explotadors de treballadors… és realment difícil trobar relacions que no 
estiguin basades en algun grau de coerció o explotació. Consentim relacions coercitives, però això no vol dir 
pas que les desitgem. Des dels anys 70 (com a mínim!) el feminisme radical ha estat explorant les principals 
diferències entre consentiment i desig, especialment en l’àmbit de les relacions afectives i sexuals. Per posar 
un exemple, moltes dones consenten el sexe per tal d’evitar violacions. L’arrel del consentiment es troba en 
el  llenguatge  de  la  llei  i  el  dret  a  la  propietat.  Per  això  és  útil  per  les  societats  de  masses  altament 
jerarquitzades, però inútil per societats horitzontals i autogestionades. La realitat actual ens fa difícil de 
comprendre un món basat en el desig, però les nostres relacions sexuals són un bon lloc on començar a 
practicar el desig enlloc del consentiment. 

Així  doncs,  la  gent  consent  relacions  regulades  tal  i  com  ho  fa  amb  altres  relacions  coercitives  però, 
realment les desitja? Fonamentalment, això és una contradicció en termes. No necessitem posar regles 
sobre coses que no temem. Si dues persones només desitgessin tenir relacions sexuals entre elles dues, 
llavors  no caldria  que es  posessin  regles.  Això no vol  dir  que sigui  una relació  coercitiva,  tot  i  que és 
monogàmia literal. La coerció es troba en el control d’aquest desig, tant el propi com el de la persona que 
desitges i estimes. 

La monogàmia és un contracte precisament perquè no esperem monogàmia literal, perquè esperem que la 
nostra parella desitgi sexe amb altres persones que no son nosaltres. Potser no ara, però indubtablement 
en el futur. També esperem que la nostra parella posi regles per controlar el nostre desig ja que tampoc 
confiem  amb  l’exclusivitat  del  nostre  desig  sexual.  Per  això  és  ridícul  que  les  parelles  monogàmiques 
justifiquin que s’han prohibit tenir sexe amb altres persones perquè no desitgen tenir sexe amb ningú més. 

Les relacions regulades operen d’acord amb el consentiment però no amb el desig, tot i que hi ha raons per 
desitjar coaccionar i ser coaccionat. Desitgem això perquè desitgem controlar, posseir allò que està al nostre 
voltant. Aquest és un desig fixat en el mite que podem fer això amb els éssers humans, i encara pitjor, que 
podem fer-ho en nom de l’amor quan en realitat és control. Si no podem abandonar la nostra creença sobre 
la possessió d’allò sense límits: i amb això em refereixo a coses com ara l’amor, l’afecte, el desig sexual… com 
podem aspirar a renunciar al control d’allò que té límits—com ara els recursos del món? 

Val  la  pena mencionar  aquí,  encara  que només sigui  com un incident  a  part,  que malgrat  aplicar  una 
vigilància constant i/o força, ningú pot evitar que la seva parella estimi o tingui sexe amb altres persones. 
L’únic que podem fer és creure que podem evitar-ho.

GELOSIA I ALTRES SENTIMENTS

L’infant reacciona a un nou germà amb extrema gelosia, intensos sentiments de rivalitat i, en el fons de tot, 
sentiments de possessivitat. Com a adults ho veiem amb simpatia però no horror. No esperem que la mare 
deixi de banda a la criatura acabada de néixer o que mantingui el seu amor per ella, d’amagat del germà 
gran. En lloc d’això, esperem que la mare tranquil·litzi al primer fill que encara estima i de qui té cura de la 
mateixa manera que estima i té cura de la nova criatura. Excepte en casos molt excepcionals, la gelosia de 
l’infant disminueix i l’infant acaba per acceptar la situació. 

En contraposició, tenim les relacions dels adults:

L’adult, sovint reacciona a una nova persona al costat del cos de la parella amb extrema gelosia, intensos 
sentiments de rivalitat, ràbia, i possessió. Com a adults esperem que o bé el nouvingut sigui deixat de banda 
(monogàmia) o que s’obeeixi un codi de conducta, com ara que la relació amb el nouvingut no es manifesti 
davant la nostra parella (relació restringida). De totes les diferents i complexes emocions que pot haver-hi 
entre tres o més persones, prioritzem la gelosia i la rivalitat per la nostra parella. 

Això sembla demostrar que existeix una separació civilitzada i artificial entre els potencials dels infants i els 



dels adults. Considerem que les emocions dels infants són irracionals i que per tant no són capaços de 
governar una situació, però que les emocions dels adults són racionals i que per tant, podem governar-les. 
En les relacions restrictives considerem raonables els sentiments o el desig per un altre cos, però creiem 
que hem de controlar aquests sentiments. El desig de posseir s’anteposa als altres desitjos (val la pena 
apuntar  que  això  és  particularment  cert  en  algunes  cultures  mentre  que  la  gelosia  sexual  no  és 
comprensible en algunes altres.  Tot i  que és “natural” sentir-nos gelosos aquells  de nosaltres que hem 
crescut  en  una  societat  monogàmica,  això  no vol  dir  que  aquells  que han crescut  en  una societat  no 
monogàmica s’estiguin reprimint els seus sentiments!).

També està molt estesa la creença en què el creixement emocional es dóna en la infància i no quan s’és 
adult.  Això vol  dir que l’infant té l’oportunitat de créixer i  desenvolupar-se emocionalment mentre que 
l’adult és retardat i incapaç d’aprendre. Quants cops hem sentit a algú resignar-se:“és que jo sóc gelós i no 
puc fer-hi més”.

Les relacions coercitives no són respectuoses, ja que són la negació del creixement i el desig. Si em sento 
coaccionat per la gelosia de la meva parella, això significa que pressuposo que ella és incapaç de fer front a 
les seves emocions i massa retardada com per canviar. En part, això és cert: és més difícil ser flexible als 30 
anys que no pas als 10. Als 30 t’has passat 30 anys impregnant-te amb la cultura de la monogàmia i és molt 
més provable que et trobis envoltat de bona gent que està intentant no “ferir-te”. Aquesta “bondat” no fa 
més que agreujar la nostra ferida i el nostre dolor. 

Acceptar sentiments de gelosia i por obertament sense preguntar o esperar que l’altre restringeixi la seva 
conducta i que per tant, “solucioni” aquests sentiments, ens força a no ser posseïdors de la nostra parella 
sinó de les nostres pròpies emocions. El meu dolor és meu i prou. Podem demanar a qui estimem que ens 
estimi  a  través  del  nostre  dolor  i  probablement  ens  adonarem  de  que  la  ferida  disminueix  i  sovint 
desapareix. És molt mesquí retreure a les nostres parelles el fet que estimin a algú altre, que desitgin a algú 
altre més que tu, o fins i tot, que desitgin a algú més enlloc de tu. 

TRENCAR O DIVIDIR-SE

Degut a la nostra posició en la societat de masses, i la nostra necessitat de supervivència, algunes opcions i 
compromisos  son  inevitables.  La  nostra  necessitat  de  menjar  i  tenir  habitatge  ens  fa  explotadors, 
consumidors, ja sigui de productes de comerç just o bé pizza tropical. No estem connectats amb la natura 
significativament, ni que tinguem un hort al camp. Tots utilitzem la tecnologia amb major o menor mesura. I 
mentrestant, les nostres relacions són els lloc on som més lliures d’intentar ser lliures—de viure aquí i ara 
sense posseir i oprimir a l’altre. 

Acceptar  les  relacions  coercitives  de  la  mateixa  manera  que  les  relacions  lliures,  és  tan  ridícul  com 
pretendre que les societats industrials, o societats amb governs, puguin coexistir amb les societats basades 
en la natura. Si el meu amor és lliure, però el teu no ho és, l’escassedat és creada. Dir que sóc lliure de no 
posseir terra si tu ets lliure de posseir-la, és banal. La teva possessivitat depèn de la meva conformitat, i des  
de que no crec amb la propietat privada, no accepto la teva possessivitat. 

Si creiem que l’amor hauria de ser regalat lliurement a partir del desig, no podem respectar la cultura de 
l’amor-mercaderia i la parella-possessió. 

Això  significa  que  no  actuar  d’acord  amb els  meus  desitjos  en  estimar  qui  vulgui  quan  vulgui,  és  ser 
còmplice amb un sistema de coacció, de control i possessivitat al qual m’hi oposo. No, no accepto ni puc 
acceptar  les  regles  de  la  “teva”  relació.  En  una societat  lliure  no es  demanarà  el  consentiment  d’una 
persona per dormir amb una altra de la mateixa manera que no demanaríem a un pare el consentiment de 
casar-nos amb la seva filla. “Respectar” les relacions restrictives significa perpetuar-les.

ACCIÓ DIRECTA

I perquè no declarar la guerra a la monogàmia? I seduir a parelles, xicots, companyes, nòvios… obrint una 
escletxa en les seves relacions tancades i possessives? Quan estem amb algú que ens atrau i sabem que té 
parella, automàticament descartem tota possibilitat d’intimar amb aquesta persona, o almenys fins que es 
trenqui la parella (la qual cosa esperarem amb impaciència!). Però tan bon punt ja no creiem amb les regles 
de la monogàmia, ja no tenim necessitat de reprimir els nostres desitjos i mantenir-nos fred/es amb ningú 



que ens atragui. Podríem ajudar als oprimits per les seves gelosies a alliberar-se “robant” petons als seus 
llavis prohibits. Si això et xoca o t’ofèn, potser t’hauries de preguntar perquè. 

COMUNITATS ENLLOC DE PARELLES

Les relacions regulades, i l’acceptació de les mateixes, amaga una jerarquia. La relació d’una parella té més 
valor que les altres en la comunitat. Seria igual d’indesitjable i poc realista esperar que tothom sentís el 
mateix amor i connexió amb cada persona de la comunitat. 

La comunitat és més que un i més que dos. En petites comunitats autosuficients i autogestionades no pot 
haver-hi la tirania de l’individualisme o la parella. Per crear comunitats salvatges i radicals també ens hem 
d’oblidar de la idea de sacrificar els desitjos individuals pel benefici de la comunitat. Estem tan programats 
pel sistema que resulta difícil imaginar un món on regni la cooperació enlloc de la competitivitat. Inclús és 
més difícil d’imaginar un món on som lliures de dur a terme els nostres desitjos i el plaer obertament. Si 
aquestes son les comunitats que estem intentant crear, llavors hem de ser honestes i obertes. Aquestes 
comunitats no prosperaran evitant el conflicte, sinó afrontant-lo sense por.

Un argument que normalment donen aquells que no necessàriament defensen les relacions coercitives 
però que es veuen restringits per la ideologia és aquest:

És raonable que A no s’enrotlli amb B davant de C.

És raonable perquè A es preocupa per C igual que per B.

A no vol disgustar C.

Ningú vol disgustar a aquells que estimem. Però si restringim o inhibim els nostres desitjos per la falsa pau 
de no disgustar als altres, llavors ens trobem en un món de dèficit emocional. Què passaria si C estigués 
disgustat perquè A i B són totes dues del sexe femení i C sentís la seva masculinitat amenaçada? O si C 
estigués disgustat perquè A és negre i B és blanc i l’orgull de C com a home negre fos amenaçat per l’amor 
interracial?

Des de la nostra consciència política ens sembla evident que hem de qüestionar i eliminar tota expressió de 
homofòbia i  racisme, i  que li  correspon a C superar els  seus problemes emocionals.  La homofòbia i  el 
racisme són dinàmiques de control i poder interioritzades que han de ser qüestionades i superades, igual 
que les relacions regulades. 

Així doncs, si tu fossis A, t’enrotllaries amb B davant de C si C es disgustés?

AQUÍ I ARA

Viure aquí i ara enlloc del passat o el futur és una característica comuna de moltes societats basades en la 
natura i una de les grans deficiències en la nostra societat de masses. La nostàlgia del passat o l’esperança 
del  futur  no  ens  permet  viure  plenament  el  present.  Asseguts  en  una  oficina  somiant  amb el  cap  de 
setmana o dedicant el nostre temps lliure a veure personatges de sèries televisives enlloc de gent real, és 
clarament poc saludable. Tenir sentiments incompatibles amb l’aquí i ara és igual de perjudicial. Estar amb 
la persona que estimes i al mateix temps estar miserablement preocupat per alguna cosa que va passar o 
que podria passar és tan ridícul com no gaudir d’un deliciós àpat perquè algun cop has patit mal de panxa o 
tems patir-ne en un futur. 

El passat ja ha passat. El futur pot ser que no arribi mai. 

La felicitat es troba en l’aquí i ara, en l’instant. Hem malgastat les nostres vides desaprenent això però 
podem atrapar espurnes d’això a través del sexe, l’afecte, el dolor, l’imprevisible,… Per tal que les nostres 
relacions siguin intenses han de ser en l’aquí i ara, ja que tan sols existeixen en l’aquí i ara. La famosa cita 
“no  hi  ha  tal  cosa  com l’heterosexualitat  o  l’homosexualitat,  tan  sols  hi  ha  pràctiques  heterosexuals  i 
homosexuals” es pot estendre per adonar-nos que les unions sexuals són sexuals en el precís moment, no el 
dia abans o el dia després. És dolorós i enganyós insistir en el desig sexual perpetu, demanar a la persona 
que estimes avui que et segueixi estimant demà. 

No necessitem “currar-nos” les relacions, tan sols cal tenir-les. Sense contracte, ni demanda, ni competició, 
ni coerció. 



3.- 

Masclisme, homofòbia i monogàmia, tres grans pilars del patriarcat.

Escric aquest article perquè crec que s’infravalora o s’ignora per complet la rellevància que té la cultura de 
la  monogàmia1 com a peça fonamental  en el  sistema patriarcal  en el  qual  vivim.  La meva intenció  és 
col·locar  la  monogàmia  al  mateix  nivell  que el  masclisme i  la  homofòbia,  com a tercer  gran pilar  que 
sustenta el patriarcat. Si fins al dia d’avui aquest pilar ha restat tan desapercebut, sospito que és degut a 
que  no  és  possible  vertebrar  una  lluita  identitària  en  base  a  un  subjecte  oprimit  que  qüestioni  la 
monogàmia, tal i com s’han desenvolupat la resta de lluites. A diferència del que fem amb el masclisme i la 
homofòbia, amb la monogàmia no podem assenyalar a opressors ni oprimits, totes hi participem complint 
els dos rols. Potser per això la solució radica en sumar-se al moviment queer, construint una lluita sense 
base indentitària capaç de desafiar a l’imperi de la monogàmia.

SOBRE L’OBERTA ACCEPTACIÓ SOCIAL DE LA MONOGÀMIA

Ja fa molts anys que es van engegar les lluites per l’alliberament de les dones, gais i lesbianes a Occident, 
iniciades per col·lectius activistes de base que varen extendre aquestes lluites socialment, aconseguint que 
les seves reivindicacions fossin assimilades per les altes institucions i plasmades en les seves lleis. És per 
això que  el  masclisme i  la  homofòbia  cada cop  tenen menys acceptació  social.  Ja  no es  pot  defensar 
obertament que la dona es sotmeti als designis del seu marit, ja no és acceptable la repressió sexual que 
suposa viure dins un armari. La homofòbia i el masclisme són políticament incorrectes, ja no tenen lloc de 
forma directa i conscient en els mass media (amb algunes clares excepcions com ara la publicitat) o les 
institucions oficials. A la mínima relliscada en les declaracions de qualsevol cara pública, apareixen “raholes” 
irades  denunciant-ho,  i  com  que  això  perjudica  la  seva  imatge,  es  cuiden  prou  de  sospesar  les  seves 
paraules escrupolosament per tal que siguin políticament correctes. Això no significa ni de bon tros que el 
masclisme i la homofòbia tinguin els dies comptats ja que segueixen ben presents al carrer i als patis dels 
instituts  (per  posar  només  dos  exemples!)  però  aquest  és  el  primer  i  fonamental  pas  vers  la  seva 
erradicació.

La repressió i problemes psicològics que produeix el masclisme i la homofòbia són rebutjats categòricament 
per sexòlegs, experts en polítiques de gènere, articulistes i tertulians varis. En contraposició, la repressió i 
problemes psicològics que genera la monogàmia segueixen plenament normalitzats i acceptats en qualsevol 
àmbit i expressió cultural de la nostra societat. Quan una parella monògama passa per una “crisi” o es 
trenca,  és  possible  que  una  o  ambdues  membres  de  la  parella  visquin  drames  emocionals  i  trastorns 
psicològics que s’accepten de forma natural com a conseqüència lògica i intrínseca de l’amor. La repressió 
sexual que suposa l’exclusivitat sexual imposada per la cultura de la monogàmia no és tan sols acceptada 
sinó que fins i tot és motiu d’exaltació com a símbol de fidelitat2. En aquesta cultura tampoc és estrany 
elogiar la gelosia sexual o fins i tot el sentiment de possessivitat, identificant-los com a mostres d’amor.

GELOSIA, INSEGURETATS I BAIXA AUTOESTIMA

La monogàmia fomenta tres principals sentiments que sovint venen entremesclats. El primer d’ells és la 
gelosia. La gelosia és un sentiment ben natural que experimentem instintivament des de ben petites quan 
ens sentim desposseïdes per algú altre d’allò que més desitgem. Seguint el model monògam, dediquem la 
major part del nostre afecte, el nostre suport, la nostra afinitat, els nostres projectes de futur… a una sola 
persona: la nostra parella. És per això que si es trenca aquesta relació, s’esfondra tot el nostre projecte de 
vida, i aquesta noció incentiva el sentiment de gelosia fins a nivells insospitats. Així doncs, el model de 
relació  monògama  no  tan  sols  genera  dependència  afectiva  sinó  que  també  genera  dependència 
econòmica.  Però  per  sort,  la  gelosia  no és  un sentiment  imprescindible  ni  molt  menys  insuperable.  A 
mesura que aprenem a compartir, la gelosia s’esvaeix i així totes hi sortim guanyant, ja que en general, totes 
ens sentim millor compartint que no pas sentint-nos geloses o amb por a que algú ens usurpi el que tenim. I 
aquí tenim el segon sentiment estrella de la monogàmia: la por (més coneguda eufemísticament com a 
“inseguretats”) . Estem parlant de la por a ser abandonades per la parella. En la cultura de la monogàmia, 



en el  cas que la  teva parella  conegui  una persona amb qui  comparteixi  afecte i  atracció  sexual,  haurà 
d’escollir entre aquesta persona o tu. No es contempla la possibilitat de mantenir  les dues relacions al 
mateix temps. Per això ens sentim tan geloses cada cop que descobrim (o ens imaginem!) que la nostra 
parella té una amant. Aquesta amant esdevé un potencial risc per a la continuïtat de la nostra relació de 
parella. Si furguem en el fons d’aquesta gelosia hi trobarem la por i les seves inseguretats.

En tercer lloc tenim la baixa autoestima. Tal sentiment no té res d’estrany ja que la monogàmia es basa en 
un mite: la idea de que una sola persona pot satisfer totes les necessitats sexuals i afectives d’una altra 
persona per a tota la vida. A partir d’aquí, és fàcil infravalorar-se ja que ningú és perfecte per a la seva 
parella, no existeixen les mitges taronges ni els prínceps blaus, ningú mai podrà ser prou bo per a la seva 
parella. Mai podrem complir amb les expectatives que ens marca la monogàmia. Si no desmuntem tota 
aquesta mitologia,  mai podrem deixar de sentir-nos en certa mesura frustrades,  insegures i  amb baixa 
autoestima en la nostra relació de parella. En molts casos, les parelles comprenen la naturalesa d’aquest 
mite i es perdonen l’adulteri, però n’hi ha d’altres on regna la incomprensió. Aquesta incomprensió dóna 
ales  a  la  gelosia  sexual  i  els  seus  motors,  la  inseguretat  i  la  baixa  autoestima,  fins  al  punt  que  es  fa 
insuportable i esdevé odi, el qual pot esclatar en forma de maltractaments psicològics o físics, tan vers la 
parella com autoinfligida.

MONOGÀMIA I VIOLÈNCIA

De totes les conseqüències negatives de la monogàmia, públicament tan sols es rebutgen aquelles més 
tràgiques: allò que els mitjans encabeixen en un gran sac genèric anomenat violència de gènere, violència 
domèstica o violència masclista,  segons la  moda del  moment.  Això si,  sense mai  mencionar ni  fer  cap 
referència  a  una  de  les  seves  dues  principals  arrels:  la  cultura  de  la  monogàmia  (l’altra  és  la  cultura 
masclista). No es dubta a assenyalar el masclisme com a una causa estructural d’aquesta violència, mentre 
que utilitzar  la  monogàmia  en  aquests  mateixos  termes  és  una cosa  inaudita.  Així  doncs,  es  parla  de 
problemes personals de gelosia, dependència afectiva o baixa autoestima dels agressors, com si aquests 
elements no tinguessin connexió entre si i pertanyessin a casos aïllats, res més lluny de la realitat. Identificar 
i denunciar les arrels d’una violència és el primer pas vers la seva superació; mentre no fem aquest pas, cap 
programa  institucional  d’ajuda  a  les  dones  maltractades  reduirà  significativament  l’índex  de 
maltractaments.

EL DETERMINISME EMOCIONAL NO EXISTEIX

Molta gent justifica la seva preferència per la monogàmia adduint que és gelosa i que li “fa mal” que la seva 
parella “estigui” amb algú altre. En una societat amb una cultura monògama, la gent sentirà gelosia quan la 
relació amb la seva parella “perilli”, de la mateixa manera que en una societat amb una cultura homòfoba, 
la gent sentirà odi vers les persones que duguin a terme pràctiques homosexuals. Si ens sembla lògic que el 
sentiment d’odi vers la homosexualitat no justifica ni legitima la homofòbia, també ens hauria de semblar 
lògic que el sentiment de gelosia sexual propi de la cultura monògama no justifica ni legitima la monogàmia. 
No existeix el determinisme emocional; les persones som capaces d’educar-nos i créixer emocionalment, 
cultivant  els  sentiments  positius  (alegria,  confiança,  amor)  i  rebutjant  als  negatius  (gelosia,  por,  baixa 
autoestima, odi )  en les nostres relacions personals.  Els nostres sentiments venen condicionats en gran 
mesura per la cultura en la qual estem immersos i poden ser manipulats pels poders fàctics a través del seu 
sistema propagandístic (educació, mass media…) per tal que serveixin als seus propis interessos. Això és 
força  evident  amb  els  sentiments  d’inseguretat  o  de  por,  els  quals  són  manipulats  per  promoure  el 
consumisme o el suport a intervencions militars. No és cap casualitat que la població occidental tingui més 
por de morir en un atemptat terrorista que no pas en un accident de tràfic; aquesta por és producte de 
campanyes perfectament orquestrades per polítics i mass media. Llavors, perquè aquells sentiments que 
sentim  en  les  nostres  relacions  personals  haurien  de  ser  més  “purs”,  impermeables  a  la  cultura  i  la 
manipulació?

QUIN SENTIT TÉ LA MONOGÀMIA?

Perquè seguir limitant el nostre afecte, el nostre suport i el nostre sexe a una sola persona? La cultura de la 
monogàmia converteix l’afecte, el suport i el sexe en béns escassos i exclusius (com si fossin luxes!), però en 
realitat són béns renovables i inesgotables. A mesura que abandonem la cultura de la monogàmia serem 
capaces  d’expandir-los,  i  així  fer-los  molt  més  abundants  i  a  l’abast  de  tothom,  al  mateix  temps  que 



enterrem les gelosies i pors pròpies de la monogàmia. Des del terreny personal, la monogàmia no té raó de 
ser; en el millor dels casos és absurda, i en el pitjor acaba amb vides. Els antics arguments biologistes que 
justificaven la monogàmia per tal de garantir el futur de la nostra espècie ja no tenen sentit avui en dia. 
Llavors, a algú li pot seguir interessant perpetuar aquesta cultura tan desfasada? Doncs el cert és que si; la 
monogàmia  comença a  prendre significat  quan és  valorada des  del  punt  de  vista  del  poder econòmic 
establert: serveix per atomitzar la societat en petites unitats econòmiques de dues persones. Com que 
aquestes unitats no poden ser autosuficients per si soles, tampoc poden ser autònomes i, per tant, són 
totalment dependents del  sistema econòmic. D’aquesta manera,  els individus no tenen altra opció que 
treballar, habitar i consumir tal i com els dicta el sistema. Així, el poder establert s’introdueix en les nostres 
relacions més íntimes, condiciona els nostres sentiments emmotllant els nostres desitjos i fent que juguin a 
favor seu.

HI HA ALTERNATIVES A LA MONOGÀMIA?

Potser el més gran inconvenient a l’hora de superar la monogàmia és la incapacitat d’imaginar altres models 
de relacions afectives i sexuals que puguin ser més saludables i més lliures al mateix temps. És lògic, doncs 
pràcticament no tenim altres referents, portem tota la vida consumint productes culturals amb una clara 
apologia de la monogàmia, des dels contes i dibuixos animats infantils fins al cinema d’autor més modern. 
Per altra banda, les alternatives conegudes no són especialment atractives: en la joventut s’està imposant 
un nou model basat en el consum de sexe; tothom coneix la poligàmia o el frustrat intent d’amor lliure dels 
hippies; hi haurà qui ja ha sentit  parlar del poliamor o de tantes desastroses parelles obertes… Però la 
solució a la monogàmia no és establir un nou model de relacions afectives i sexuals que sigui políticament 
correcte. Tan bon punt s’imposés socialment aquest nou model, apareixerien nous inadaptats que voldrien 
trencar-lo.  Cap  model  es  pot  adaptar  a  les  necessitats  individuals  de  totes  les  persones,  l’ideal  seria 
l’absència de models establerts que normativitzin com ens hem de relacionar. No podem definir com volem 
les nostres relacions però si que podem exposar com no les volem: no volem que siguin possessives, ni 
coercitives, ni tancades (això vol dir: no forçosament exclusives); en definitiva, NO monògames. A partir 
d’aquí, cadascú haurà d’explorar quin tipus de relacions s’adeqüen millor a les seves necessitats de cada 
moment, i per descobrir-ho cal estar oberta a experimentar-ne de tots els colors—sempre i quan estiguin 
basades en el respecte i desig mutu!

Abans de sortir al carrer, la revolució comença als nostres llits!

1- Per  entendre  correctament  aquest  article,  és  necessari  explicar  breument  què  entenc  per  monogàmia:  la 
monogàmia és un model de relació entre dues persones entre les quals hi ha un pacte explícit o implícit d’exclusivitat 
sexual  “per a tota la  vida”,  sovint  lligat  a un projecte econòmic comú de subsistència (habitatge,  alimentació…) i 
consum (turisme, oci, noves tecnologies…) també “per a tota la vida”, i a un projecte familiar (tenir o adoptar fills).

“Per tota la vida” va entre cometes perquè en general, més que una realitat és un desig il·lusori que s’hauria de traduir 
per “mentre duri la relació”.

Hi ha més models de relacions monògames amb infinites petites variacions, tan sols he exposat les línies generals del 
model més habitual que trobem en la nostra societat.

2- En  el  seu  origen llatí,  fidelitat  significa  confiança,  i  la  confiança va estretament lligada a la  sinceritat.  L’amant 
monògam generalment oculta qualsevol atracció que sent per algú altre per tal de no inquietar o ferir a la seva parella, 
per tant, no té sentit relacionar monogàmia amb fidelitat, des que aquesta “fidelitat” no és sincera.

– Altres textos  

* Modes de producció, patriarcat i triple opressió, d'Iñaki Gil de San Vicente
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