
1

Anirem al mar i xerrarem. Anna Méndez

Retrats d’una utopia romàntica

Tutoritzat per David Torrents



Anirem al mar i xerrarem

2 3

Índex

Abstract 
Introducció
Objectius 
Motivacions 
Avantprojecte 
 
MARC TEÒRIC
           Mite de l’amor romàntic
           Referents
           Relacions
                      Pau - Llibertinatge sexual i Amor líquid
                      Hugo - Poliamor i Responsabilitat afectiva
                      Tarks - Individualisme vs Entrega
                      Martín - Infantilització de la dona i dependència emocional
                      Dani - Idealització en les relacions romàntiques

MARC PRÀCTIC 
Metodologia
Conceptualització
Publicació
           Referents
           Material
           Gràfica
Conclusions
Referències /Bibliografia /Webgrafia
Agraïments
Annexos



Anirem al mar i xerrarem

4 5

Abstract

Abstract - CAT

Ens trobem en un moment de pausa mundial, on causes adverses ens 
han obligat a confinar-nos a casa nostra. Durant aquest confinament ple 
de quietud i incertesa s’ha acabat la meva última relació, deixant en mi 
molta frustració i tristesa. I és llavors quan me’n adono que m’he trobat 
en aquesta situació innombrables vegades. Decideixo dedicar aquests 
dies a repensar les meves relacions passades i recordo que, des que 
tinc 17 anys, he anat guardant en una caixa objectes, cartes i records de 
relacions que han tingut en mi un impacte emocional. Els llibres sobre 
l’amor romàntic m’acompanyen en aquest procés i me’n adono de la 
importància de transitar en mi mateixa i sanejar les meves ferides per 
així aprendre a relacionar-me des de l’equilibri, l’harmonia i la igualtat.

“Anirem al mar i xerrarem” és un viatge a través de l’amor romàntic i els 
mites entorn a aquest. Explora l’amor a partir d’una experiència personal 
per a arribar a entendre com, durant el nostre procés de socialització, 
ens hem aferrat a la construcció que la nostra cultura ha realitzat sobre 
l’amor. A través de la teorització de les relacions sexo-afectives d’autors 
com Simone de Beauvoir, Brigitte Vasallo, Maria Dardé o Jacob Stran-
dell, el projecte parla de relacions de dependència, relacions idealitzades  
i desiguals en les que els rols de gènere  hi juguen un paper fonamental 
i determinen el comportament de cadascun dels membres de la parella.

El títol fa referència a una de les meves relacions; la meva parella utilit-
zava aquesta frase per banalitzar la meva necessitat de comunicació 
profunda sobre els conflictes que estàvem travessant. Com quan a un 
nen petit que demana atenció se li respon amb qualsevol excusa que 
pugui fer-li il·lusió, pretenent que aquest instant no arribi mai. És un re-
flex de la despreocupació general per part dels homes amb els que m’he 
relacionat respecte a responsabilitzar-se de les seves accions i cuidar el 
meu estat emocional. 

El projecte es materialitza en un fotollibre que explora el paisatge emo-
cional d’aquestes vivències. Espais que hem habitat, objectes de valor 
emocional i d’altres escenaris poètics il·lustren de manera simbòlica i 
intimista una estructura romàntica. A través de l’art, la fotografia i les 
paraules, s’ha exemplificat el marc particular de cadascuna d’aquestes 
vivències emocionals. D’aquesta manera s’experimenta cóm el llen-
guatge artístic expressa de manera universal el mite de l’amor.
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Abstract - ESP

Nos encontramos en un momento de pausa mundial, en el cuál causas 
adversas nos han obligado a confinarnos en nuestras casas. Durante 
este confinamiento lleno de quietud e incertidumbre ha finalizado mi úl-
tima relación, dejando en mí frustración y tristeza. Es entonces cuando 
me doy cuenta de que me he encontrado en esta situación innumera-
bles veces. Decido dedicar estos días a repensar mis repaciones pasa-
das y recuerdo que, desde que tengo diecisiete años, he ido guardando 
en una caja objetos, cartas y recuerdos de relaciones que han tenido en 
mí un gran impacto emocional. Los libros sobre el amor romántico me 
acompañan en este proceso, y me planteo la importancia de transitar en 
mí misma y sanear mis heridas para aprender a relacionarme desde el 
equilibro, la armonía y la igualdad.

“Anirem al mar i xerrarem” es un viaje a través del amor romántico y 
los mitos entorno a este. Explora el amor a partir de una experiencia 
personal para llegar a enteder cómo, durante nuestro proceso de socia-
lización, nos hemos aferrado a la construcción que nuestra sociedad ha 
realizado sobre este concepto. A través de la teorización de las relacio-
nes sexo-afectivas de autores como Simone de Beauvoir, Brigitte Vasa-
llo, Mireia Darder o Jacob Strandell, el proyecto habla de relaciones de 
dependencia, relaciones idealizadas y desiguales en las que los roles de 
género juegan un papel fundamental y determinan el comportamiento 
de cada uno de los miembros de la pareja.

El título hace referencia a una de mis relaciones; mi pareja utilizaba esta 
frase para banalizar mi necesidad de comunicación profunda sobre los 
conflictos que estábamos atravesando. Como cuando a un niño peque-
ño que pide atención se le responde con cualquier excusa que pueda 
ilusionarle, pretendiendo que este instante no llegue nunca. Es un reflejo 
de la despreocupación general por parte de los hombres con los que me 
he relacionado respecto a responsabilizarse de sus acciones y cuidar de 
mi estado emocional.

El proyecto se materializa en un fotolibro que explora el paisaje emocio-
nal de estas vivencias. Espacios que hemos habitado, objetos de valor 
emocional y otros escenarios poéticos ilustran de manera simbólica e 
intimista una estructura romántica. A través del arte, la fotografía y las 
palabras se ejemplifica el marco particular de cada una de estas expe-
riencias. De este modo, se experimente cómo el lenguaje artístico puede 
expresar de manera universal el mito del amor.
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Abstract - ENG

We’re in a moment of global pause, in which adverse causes have for-
ced us to confine ourselves to our homes. During this confinement full 
of stillness and uncertainty my last relationship ended, making me feel 
frustration and sadness. Then I realize that I have found myself in this 
situation countless times. I decide to dedicate these days to rethink my 
past relationships and I remember that, since I was seventeen years old, 
I have kept in a box objects, letters and memories of relationships that 
have had a big emotional impact on me. The books on romantic love 
accompany me in during process, and I consider the importance of wal-
king in myself and healing my wounds to learn to relate from a place of 
balance, harmony and equality.

“Anirem al mar i xerrarem” is a journey through romantic love and myths 
around it. Explore love from a personal experience to understand how, 
during our socialization process, we have clung to the construction that 
our society has carried out on this concept. Through the theorizing of 
sex-affective relationships by authors such as Simone de Beauvoir, Bri-
gitte Vasallo, Mireia Darder or Jacob Strandell, the project talks about 
dependency relationships, idealized and unequal relationships in which 
gender roles play a fundamental role and determine the behavior of each 
of the members of the couple.

The title refers to one of my relationships; my partner used this phrase to 
trivialize my need for deep communication about the conflicts we were 
going through. Like when a young child who asks for attention is answe-
red with any excuse that may excite him, pretending that this moment 
never comes. It is a reflection of the general nonchalance by men I have 
been with regarding taking responsibility for their actions and taking 
care of my emotional state.

The project is materialized in a photobook that explores the emotional 
landscape of these experiences. Spaces that we have habited, valuable 
objects and other poetic sceneries symbolically and intimately illustrate 
a romantic structure. Through art, photography and words the particular 
framework of each of these experiences is exemplified. In this way, we 
experience how artistic language can universally express the myth of 
love.
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Introducció

Al llarg d’aquest projecte he profunditzat en una experiència personal 
amb una sèrie d’arquetips propis de les relacions romàntiques hete-
rosexuales que aborden diferents mapes conceptuals atravessant els 
camps de l’individualisme, la dependència o la idealització. Apreciacions 
determinades que intenten comunicar en un context artístic, temes uni-
versals i experiències comuns que ressonen a la vida de moltes dones, 
retratant estereotips de gènere i utopies romàntiques.

Aquesta aproximació és, conscientment, lliure de judici i acusacions; no 
hi ha actituds errònies o adequades, no hi ha maniqueisme, desalineant 
la privacitat, la revelació individual i la parella concebuda com a ent aïllat 
de l’individu.El títol fa referència a una de les meves relacions; la meva 
parella utilitzava aquesta frase per banalitzar la meva necessitat de co-
municació profunda sobre els conflictes que estavem atravessant. Com 
quan a un nen petit que demana atenció se li respon amb qualsevol ex-
cusa que pugui fer-li il·lusió perseguint que aquest instant no arribi mai. 
És un reflexe de la despreocupació general per part dels homes amb els 
que m’he relacionat respecte a responsabilitzar-se de les seves accions 
i cuidar el meu estat emocional. 

Introducció

El projecte es materialitza en un fotollibre que explora el paisatge emo-
cional d’aquestes vivències. Espais que hem habitat, objectes de va-
lor emocional i altres escenaris poètics il·lustren de manera simbòlica  
i intimista una estructura romàntica. A través de l’art, la fotografia i les 
paraules, s’ha exemplificat el marc particular de cadascuna d’aques-
tes vivències emocionals. D’aquesta manera s’experimenta com el  
llenguatge artístic expressa de manera universal el mite de l’amor.
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Objectius i motivacions

El projecte neix d’una necessitat personal. de revisar la meva manera de 
relacionar-me i entendre les relacions sexo-aftectives. Una recent rup-
tura amorosa i la dificultat que m’ha suposat lidiar amb les emocions 
que aquesta provoca, ha despertat en mi un profund desig de de-cons-
truïr-me, desfer-me d’aquelles creències, conductes i pensaments que 
m’han fet  interioritzar un concepte d’amor idealitzat i molt allunyat de 
la realitat. 

El projecte sorgeix també la intenció de profunditzar en el feminisme i 
entendre de quina manera els rols de gènere estan influïnt i determinant 
models de relacions romàntiques. Quan els vincles sexe-afectius que 
estableixes amb el sexe masculí et situen en una posició d’inferioritat, en 
la qual el poder personal i les pròpies necessitats passen a un segon pla, 
sorgeix una necessitat urgent de canvi. M’interessa investigar sobre el 
procés de socialització com a dona a nivell personal i col·lectiu i explorar 
els aspectes que condicionen i defineixen la nostra manera de relacio-
nar-nos afectivament amb el sexe masculí.

Més enllà de tractar-se d’un procés personal, és un reflex de la realitat 
de moltes dones heterosexuals que han viscut relacions desiguals de 
poder i han normalitzat, de manera inconscient, una violència implícita 
en les seves relacions amoroses

Objectius i morivacions
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Avantprojecte

L’avantprojecte que va inspirar el meu Treball de Final de Grau pretén 
millorar una experiència personal, en aquest cas, la d’enfrontar-se a una 
ruptura amorosa no desitjada. Pretén connectar persones que es troben 
en aquesta mateixa situació i explorar els sentiments d’abandonament, 
solitud, dol, por i impotència. L’objectiu d’aquest projecte és, d’una ban-
da, visibilitzar un sentiment de pèrdua que, socialment, pot considerar 
irreverent i fàcil de superar. Generar empatia, investigar i escoltar his-
tòries sobre ruptures sentimentals, donar amb maneres de tractar amb 
elles, qüestionar-se què representa per a nosaltres una parella i quins 
són els factors externs que influeixen i condicionen el seu significat ... 
Per acabar creant un objecte de disseny que reflecteixi la seva com-
plexitat i que serveixi per acompanyar aquells que es troben en aquest 
procés.

“This is some kind of a beginning” és el títol d’un projecte que vaig rea-
litzar fa dos anys. Consisteix en una caixa de cartes que recull les res-
postes a la pregunta: “Què has fet per sentir-te millor quan la teva parella 
et va deixar?”. El resultat és un conjunt de més de 100 cartes classifica-
des en tres tipus: les banals ( “Comprar-me un llibre nou”, “Adoptar un 
gat”), les emocionals ( “escriure cartes que mai li enviaré”, “Plorar 24/7”) 
i les més radicals ( “drogar-me”, “mantenir relacions sexuals amb molta 
gent”). El procés creatiu va ser molt interessant i realment vaig gaudir 
entaulant aquesta conversa amb persones properes, amics, coneguts i 
familiars. Una altra part del procés va ser penjar pòsters a les parets en 
els que persones anònimes podien col·laborar en el projecte. La respos-
ta, l’interès i l’alta participació dels usuaris em va motivar a continuar ex-
plorant el concepte d’amor i les relacions sexo-afectives i dur a terme un 
projecte més desenvolupat amb un anàlisi més profund sobre aquesta 
temàtica.

Avantprojecte
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Referents teòrics

Coral Herrera ha estat la principal referent pel que fa al marc teòric del 
projecte. Nascuda a Madrid a l’any 1977, l’autora ha analitzat en dife-
rents publicacions el mite de l’amor romàntic amb perspectiva de gè-
nere. Herrera defensa que allò romàntic és polític, establint una relació 
fonamental entre el feminisme i les relacions amoroses. La seva lluita 
ha consistit en desmuntar estructures patriarcals per aprendre a gestio-
nar les nostres relacions des d’una posició d’igualtat i respecte. El seu 
llibre Mujeres que ya no sufren por amor (2018) o la seva contribució a 
la publicació (h)amor2 (2020), l’autora planteja una revolució amorosa 
analitzant estereotips, qüestionant els rols de gènere i proposant una 
transformació social que entén l’amor com una via per construir una 
societat més igualitària i justa.

Robin Norwood, nascuda al 1945 a California, és l’autora de Mujeres que 
aman demasiado (1985). La lectura de la seva obra, aquesta publicació 
en concret, ha estat de gran ajuda per entendre la problemàtica existent 
entre les relacions i el gènere. Norwood és terapeuta matrimonial i fa-
miliar i s’ha especialitzat en les addicions, profunditzant amb especial 
interès en l’alcoholisme i l’adicció a les relacions. El seu punt de vista 
recau en el concepte “Amar demasiado” entès com una conducta i ten-
dència femenina a establir vincles tòxis i obsessius amb el sexe masculí.

Referents teòrics

“Cuando estar enamorada 
significa sufrir, estamos amando 
demasiado. Cuando la mayoría 
de nuestras conversaciones con 
amigas íntimas son acerca de 
él, de sus problemas, sus ideas, 
sus sentimientos, y cuando casi 
todas nuestras frases comienzan 
con “él...”, estamos amando 
demasiado. (...) Cuando nuestra 
relación perjudica nuestro 
bienestar emocional e incluso, 
quizá, nuestra salud e integridad 
físicas, sin duda estamos amando 
demasiado.”  Robin Rorwood, Las mujeres 
que aman demasiado (1985)
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Referents visuals

Prèviament a la realització de les fotografies, s’ha fet una recerca d’ar-
tistes i fotògrafs que utilitzen les imatges com a via d’expressió per  
a descriure moments vitals i processos personals. 

Berber Theunissen és una fotògrafa danesa que retrata persones, es-
pais i objectes amb una mirada poètica i intimista. La seva obra abor-
da temàtiques com l’embaràs, la separació, i la força dels seus vincles 
afectius. Theunissen ens trasllada, a través de les seves fotografies, a la 
seva quotidianitat d’una manera abstracta, subtil i honesta.

Marc pràctic

Referents visuals

“I focus my camera on things 
that affect me personally. Things 
that I love, but also things that 
make me feel vulnerable. I capture 
the moments, emotions and 
memories in which these intense 
situations were revolving around 
me. Photography offers me a 
foothold, enabling me to observe 
my life in a more objective way. 
I reflect upon my own struggles 
by looking at how my friends 
and others around me cope with 
similar situations and feelings.” 
Berber Theunissen
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Referents visuals

Una altra referent ha estat Caroline Dare (1994), una fotògrafa i artista 
visual americana que explora escenaris utòpics. Treballa amb fotografia 
analògica i de la seva obra podem remarcar el tractament del color i la 
llum. La seva relació amorosa i les seves emocions són una gran font 
d’inspiració a l’hora d’explorar conceptes com la feminitat, la llibertat i la 
incertesa.

Marc pràctic

@xafexx és el compte d’Instagram de Kasia, una fotògrafa de Polònia. 
Malauradament, no s’ha trobat cap informació disponible sobre la seva 
obra i biografia. Tot i així, ha estat una artista que m’ha inspirat al llarg 
del procés creatiu; les seves imatges carregades de misticisme i l’ima-
ginari oníric que caracteritza la seva obra han sigut un clar referent per 
dur a terme el meu treball fotogràfic.

Referents visuals
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Què entenem per amor? Què represen-
ten per nosaltres les relacions romànti-
ques i què esperem d’elles? Els nostres 
pensaments, les nostres conductes 
i actituds entorn l’amor estan basa-
des en un mite que genera un proto-
tip de relació desigual i estereotipada. 
Creixem entenent que existeix una cer-
ta complementarietat entre sexes i, en 
conseqüència, una dependència entre 
homes i dones que justifica aquesta  
complementarietat. 

L’amor i la nostra manera d’entendre’l 
és el resultat social i cultural que el pa-
triarcat i la propietat privada han definit 
des del seu origen. Ens hem allunyat de 
les societats matriarcals i comunitàries 
per instal·lar-nos en la rigidesa capita-
lista de la cultura occidental globalit-
zada. Hem estat educats per distingir 
maneres correctes i incorrectes de rela-
cionar-nos i estimar, sent l’amor romàn-

tic el principal referent i l’única opció 
vàlida. Els mites entorn a les relacions  
sexe-afectives estableixen normes, 
conductes i pensaments que encasellen 
els homes i dones en rols que condicio-
nen la seva llibertat emocional, física i 
sexual. En paraules de Menxu Abril en el 
seu assaig Evolución y construcción del 
amor romántico (2029), “Existe una base 
que es el miedo, el miedo a la sexualidad 
de las mujeres ejercida con libertad y el 
miedo de las mujeres hacia la violencia 
de los hombres. Quizá ese sea el origen 
del Patriarcado.” (2019;3). Parlem d’una 
educació dualista que confronta amb-
dós sexes i estereotipa les relacions 
romàntiques entre aquests. 

Els medis ens transmeten un model de 
relació sexo-afectiva idealitzat en el qual 
aquests rols home-dona desenvolupen 
un paper significatiu: son rols contra-
posats i antagònics. Així es dibuixa un 

Mite de l’amor 
romàntic

Marc teòric

Mite de l’amor romàntic

perfil d’home independent, protector, viril, 
intel·ligent, dominant, fort (tant física com 
emocionalment), que no mostra cap indici 
de debilitat; les emocions que poden deli-
mitar-lo com a vulnerable hi són sempre 
amagades. D’altra banda se’ns mostra la 
dona amb actitud passiva, submisa, ama-
ble, sensible, emocional, entregada i dili-
gent. En interrelació amb l’home, la feblesa 
de la dona és molt positiva doncs afirma el 
caràcter protector de home. 

Segons M.Dader, “En pleno siglo XXI, se-
gún un estudio de la Federación de Mu-
jeres Progresistas, el 44 % de las jóvenes 
cree que necesitan el amor de un hombre 
para realizarse, que los celos son una prue-
ba de amor y que ellos son más atractivos 
si son agresivos y valientes. Se pronostica 
que para desterrar los roles de género hace 
falta como mínimo una generación más.” 
(2014;42). 

Es vincula l’amor amb gelosia, l’amor amb 
dependència, amb dominació, i amb entre-
ga cega quan haurien de ser conceptes to-
talment antagònics que no tinguessin res a 
veure amb el significat de la paraula amor. 
Vas coneixent-te a tu mateixa en l’alteritat i 
et construeixes en base als inputs que reps 
de l’altre. La seva aprovació o el seu rebuig 
suposen una anul·lació o una continuïtat 
de certs pensaments i accions que mar-
quen un clar patró a seguir. En paraules de 
Robin Norwood en el seu llibre Las mujeres 

que aman demasiado diu: “Existeixen molt 
pocs models de persones que es relacio-
nin amb les seves parelles de manera sana, 
honesta, no manipuladora i no explotado-
ra” (1985;13).

Hem vist milers de pel·lícules que narren 
l’història d’una dona la vida de la qual està 
caracteritzada per l’absència de suport (fa-
mília, amics), i la qual cobra sentit només 
al trobar un home que la rescata. Els me-
dis, l’educació i els contes tradicionals re-
forcen aquests estereotips i acaben creant 
un imaginari col·lectiu entorn l’amor que 
no correspon a la realitat. Passem anys 
buscant un impossible, repetint conduc-
tes perjudicials que exigeixen una entrega 
incondicional vers l’altra persona, per així 
acabar tenint una relació única, eterna i 
perdurable en el temps. 

S’entén que una dona correcta és aquella 
dona que no crida l’atenció, no es mostra 
en públic, no té actituds exagerades ni es-
tridents, depèn de la seva parella i neces-
sita la seva aprovació. Per contra l’ideari 
col·lectiu que s’estableix al voltant de la 
masculinitat, tal com trobem al llibre de Mi-
reia Dader, Nacidas para el placer: Instinto 
y sexualidad en la mujer (2014), els homes 
han de ser racionals, independents, forts 
i segurs, mentre que les dones s’han de 
mostrar d’un mode submís, passiu, depe-
nent i sempre mantenint el desig d’agradar 
a la seva parella.
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Què entenem per llibertinatge sexual? I 
amor líquid? No és el mateix llibertat se-
xual que llibertinatge sexual, entre elles 
existeix una gran diferència. La llibertat 
sexual s’exerceix de forma responsable, 
conscient i segura evitant així els dubtes 
de l’acte comès. En canvi, el llibertinat-
ge sexual és la sexualitat viscuda sen-
se consciència ni precaució. Entenem 
que són aquelles pràctiques que posen 
en risc la salut sexual així com la salut 
emocional de totes aquelles persones 
que es relacionen sexo-afectivament 
amb la persona en qüestió. 

En realitat, és la llibertat sexual la que 
ens permet expressar-nos de manera 
plaent amb aquelles persones amb les 
que es volen compartir vincles sans i 
responsables. Per contra, el llibertinatge 
entén el sexe com una mena de joc en el 
qual l’únic objectiu és viure experiències 
noves sense cap tipus de cura.

Bauman introdueix el concepte de li-
quiditat per referir-se a una societat en 
constant canvi que avança sense co-
neixement del que s’esdevindrà, sense 
estabilitat, tant en els aspectes econò-
mics o laborals, com en el de les rela-
cions humanes afectives. La fragilitat 
de les relacions sentimentals és una 
conseqüència del model de societat 
dominant a l’actualitat. La nostra cul-
tura, basada en la mercantilització i el 
consumisme de tot el que ens envolta 
ha modificat també l’esfera sexo-afec-
tiva, anul·lant les motivacions reals i de-
generant l’autenticitat de les relacions 
romàntiques. El tradicional concepte 
“amor al prójimo” s’ha vist substituït per 
un individualisme present que deixa en-
rere valors com l’empatia, les cures o la 
comunicació. 

Segons el sociòleg Zygmunt Bauman 
en el llibre Amor líquid (2003) vivim les 

Llibertinatge sexual  
i amor líquid Pau
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relacions d’una manera efímera, exprimint 
tan sols el present i amb por de crear vin-
cles duradors en el temps. El capitalisme 
ha convertit les nostres relacions en autèn-
tics objectes de consum, en mercaderies 
d’un sol ús, en amors instantanis, fugaços 
i buits. Hi ha una por atroç a vincular-se, 
a endinsar-se en l’altre i a créixer al costat 
d’aquest. 

Amagat rere aquesta manera de relacio-
nar-se, trobem un sentiment de respon-
sabilitat que no s’està disposat a assumir. 
Aquesta conducta moltes vegades ve do-
nada per una immaduresa personal que es 
camufla en relacions lliures i responsables, 
defensant aquesta postura com una símbol 
de llibertat, modernitat, progrés i superio-
ritat. Bauman parla d’establir connexions 
enlloc de relacions, obviant la possibilitat 
de crear vincles estables amb perspecti-
ves de futur. D’aquí el terme “Amor Líquid”, 
emocions fugaces i efímeres destinades a 
desaparèixer i no perdurar en el temps.

En Pau afirmava que estava bojament ena-
morat de mi, però al mateix temps sentia 
una forta necessitat de viure la seva se-
xualitat lliurement i al marge de la relació. 
El vaig conèixer en un moment en el que 
ell tenia experiències sexuals amb els dos 
sexes, afegint a la relació la complexitat del 
que suposa explorar la teva pròpia iden-
titat sexual. Aquest fet no hauria suposat 
un problema si hagués hagut un consens 
igualitari d’aquestes normes no pactades 
explícitament, en tant que, des de la meva 
llibertat, hauria pogut acceptar o denegar 
el tipus de relació que estàvem mantenint. 
En comptes d’això em vaig trobar en una 
relació que emmascarava el llibertinatge 
sexual amb una manera d’entendre la vida 
lliure de responsabilitat afectiva. Per a ell 
les relacions sexo-afectives eren simples 
experiències acumulatives que, un cop 
exprimides, deixaven de ser interessants 
creant una infinitat de cadàvers emocio-
nals al seu pas. 

Llibertinatge sexual i amor líquid  |  Pau
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Vaig idealitzar l’aparent maduresa im-
plícita en aquest tipus de vincle; vaig 
prioritzar el meu fals desig d’experimen-
tar què suposava viure aquesta relació, 
normalitzant el meu constant malestar 
i intentant sobreposar-me a ell. Per a 
ell tampoc era rellevant el que jo sentia 
ja que no podia deixar de viure les rela-
cions sexo-afectives d’aquesta manera 
tan veloç i instantània. En paraules de 
Bauman aquestes persones “descon-
fien tot el temps d’estar relacionats (...) 
perquè temen que aquest estat es pu-
gui convertir en una càrrega i ocasionar 
tensions que no es senten capaços ni 
desitjosos de suportar i que poden limi-
tar severament la llibertat que necessi-
ten “(2003;8). 

Bauman emmarca l’equilibri imprescin-
dible entre llibertat i seguretat per gaudir 
d’aquest tipus de relació, que d’entrada 
se’ns presenten supèrflues però com-
porten una gestió emocional i personal 
constant, tant amb un mateix com amb 
l’altra. La llibertat sense seguretat ens 
porta a un estat d’inseguretat i incerte-
sa sobre nosaltres mateixos i les nos-
tres relacions. 

Ara em pregunto, realment era lliure en 
aquesta relació? Per què el meu senti-
ment de malestar no era suficient per 
modificar la naturalesa de la relació? 

L’individualisme inherent en la seva per-
sonalitat no era compatible amb les cu-
res necessàries en tota relació. D’altra 
banda, la meva falta d’individualisme 
em privava de capacitat de decisió en-
vers la relació que jo desitjava tenir. Fins 
a quin punt és l’individualisme un valor a 
l’hora de relacionar-nos? Quin és l’equi-
libri que s’ha d’establir entre l’individua-
lisme i l’entrega per crear vincles sans i 
responsables?

Anirem al mar i xerrarem
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Etimològicament, “Poliamor” signifi-
ca “pluralitat d’amor” o “abundància 
d’amor”. El poliamor és un tipus de rela-
ció no monògama en la que no hi ha una 
exclusivitat afectiva i/o sexual. Les per-
sones involucrades poden establir més 
d’un vincle afectiu, sexual, o sexoafectiu 
amb d’altres persones. 

D’altra banda, la monogàmia és un tipus 
de vincle sentimental que només con-
templa l’amor per una persona. És un 
model de relació basada en l’exclusivi-
tat; l’individu manté un vincle únic amb 
la seva parella, rebutjant l’opció de com-
partir el mateix amb d’altres persones. 
L’imaginari monògam ens convenç que 
la monogàmia és l´única opció possible 
d’entendre i viure les relacions amoro-
ses. D’una manera directa, constant i 
brutal la monogàmia es presenta com 
únic model, eliminant la possibilitat de 
crear altres maneres de relacionar-se. 

Una frase que resumiria l’amor monò-
gam és aquella que diu “Si estimes de 
veritat, no desitjaràs a ningú més”, re-
marcant així l’autenticitat, exclusivitat, 
competència i jerarquització de les rela-
cions romàntiques.

En el llibre de (h)amor1 (2015) en el ca-
pítol redactat per Miguel Ayuso, l’autor 
estableix tres sub tipus de poliamor. El 
poliamor jeràrquic, el poliamor no jeràr-
quic i l’anarquia relacional. 

El poliamor jeràrquic és aquell que entén 
que existeix una relació romàntica-se-
xual principal i la resta de relacions 
romàntiques i sexuals estan subordin-
ades a aquesta primera. Les relacions 
secundàries podran sacrificar-se, re-
duïr-se o patir alteracions sempre que 
la relació principal així ho decideixi. 

El poliamor no jeràrquic considera en 
que cap dels participants de la relació 

Poliamor i responsa-
bilitat afectiva Hugo
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té una posició més privilegiada que els al-
tres. Existeix, entre ells, una horitzontalietat 
total, eliminant així la jerarquia existent en 
altres relacions. Les relacions s’estableixen 
a partir de posicions homogènies, on totes 
elles es troben en llocs privilegiats indistin-
tament de si aquestes son relacions basa-
des en l’amistat, relacions sexuals o amo-
roses.

Per últim trobem l’anarquia relacional, que 
és el concepte més novedós dels subtipus 
explicats anteriorment. Aquest tipus de 
relació fa incís en no diferenciar de forma 
jeràrquica les persones que es relacionen 
de manera romàntica de les persones que 
es relacionen de manera no romàntica. Així 
doncs, en un nucli familiar, es poden trobar 
immerses persones que es relacionen lliu-
rement. L’anarquia relacional descentralit-
za la parella com a relació privilegiada, en 
tant que integra a la família, la convivència 
o l’economia compartida, vincles diferents 
als sexo-afectius.

Ara bé, és realment el poliamor un model 
òptim per deconstruïr les relacions monò-
games i establir un altre patró d’estimar? O 
fa falta quelcom més que el poliamor per a 
no repetir les mateixes estructures d’opres-
sió de la monogàmia i l’amor romàntic?

Segons M. Ayuso, la clau resideix en dis-
senyar els compromisos a la nostra me-
sura. No es tracta de rebutjar el compro-
mís en sí mateix sinó de crear espais de 
comunicació segurs i igualitaris per plan-
tejar-nos quin tipus de vincle volem esta-
blir amb l’altre. D’aquesta manera, tindrem 
l’oportunitat d’alliberar-nos de les normes 
socials que creiem que ens vulneren com 
a individus dins de les relacions romànti-
ques. La comunicació i les accions con-
juntes a favor del canvi constitueixen una 
única forma de construir dinàmiques bene-
ficioses per als dos integrants d’una rela-
ció. No podem obviar que hi ha un sistema 
normatiu molt potent que ens dicta cóm és 
l’amor i cóm l’hem de viure; per això mateix 

Poliamor i responsabilitat afectiva  |  Hugo
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hem de plantejar-nos preguntes que 
ens permetin establir un camí alterna-
tiu al conegut. Cóm desitgem ser trac-
tat pels altres? Quins són els nostres 
límits bàsics? Quines expectatives tinc 
en aquesta relació? Com ens agradaria 
que fos el tracte amb l’altra?

Sense una mirada crítica i feminista de 
l’amor, el poliamor pot repetir el mateix 
sistema de violència que existeix en les 
relacions monògames heterosexuals. 
És necessari trencar i deconstruir l’es-
tructura de base per crear relacions 
monògames o poliamoroses que basin 
els seus principis d’igualtat i justícia, 
tenint en compte el sistema patriarcal 
que ens ampara a tots. Brigitte Vasa-
llo, al seu llibre Pensamiento Monóga-
mo, Terror Poliamoroso (2018), defensa 
aquesta mateixa idea: “La no-monoga-
mia, las relaciones inclusivas, la anar-
quía relacional o cualquier movimiento 
de este tipo no podrá montarse con las 
herramientas de la monogamia y no 
podrá desmontarse desde dentro, re-
produciendo esquemas monógamos” 
(2018;75). 

Amb l’Hugo vaig viure aquell poliamor 
que repeteix la mateixa violència im-
plícita que en una relació monògama. 
Vaig experimentar la superficialitat de 
les relacions sexo-afectives i vaig sentir 

la co-dependència que creava en mi el 
fet de no sentir tota l’exclusivitat del seu 
amor. Vasallo també teoritza sobre “La 
ética de los cuidados”, com  a concep-
te que s’inclou en la mirada de gènere. 
L’autora entén aquest concepte com 
“una perspectiva distinta más allá del 
dar y recibir que establece la simetría de 
la deuda, en tanto que desde la ética de 
los cuidados se tienen en cuenta las ne-
cesidades de cada cual en su momento 
y en su contexto social.” 

Per acabar, podríem afirmar que la clau 
resideix en incloure la responsabilitat 
afectiva en les relacions per així tenir 
en compte que tot acte té les seves 
conseqüències i un ha de fer-se càrrec 
d’ells. Quan una parella decideix obrir 
una relació, ambdues parts han de res-
ponsabilitzar-se del que això comporta 
i comunicar, discutir i entendre a l’altra 
des d’un espai que no sigui confron-
tacional. Aquella parella que decideixi 
obrir la relació ha de tenir en compte la 
estructura patriarcal que ens engloba 
per així poder superar els engranatges 
de poder que trobem en totes les rela-
cions binàries. Cal aplicar la mirada de 
gènere i ser conscient dels privilegis que 
cadascú de nosaltres té com a individus 
per tal d’actuar en conseqüència en les 
nostres relacions afectives.

Anirem al mar i xerrarem
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Les dones hem sigut educades en una 
capacitat superior per les cures, atribuï-
da i assumida històricament. Aquesta 
conducta, moltes vegades presenta-
da com un deure irrenunciable, ha so-
brepassat la responsabilitat afectiva 
fent-nos directament responsables del 
benestar dels altres. Tendim a cuidar i 
preocupar-nos en excés de les perso-
nes amb les que ens relacionem i amb 
una implicació especial respecte el sexe 
masculí. Per norma general, en les rela-
cions afectives, la implicació emocional 
de les dones acostuma a ser major que 
la dels homes, creant així un desequilibri 
del donar i el rebre. S’acaben establint 
relacions on la dona s’entrega i l’home 
es converteix en un simple receptor 
d’aquesta entrega, augmentant cada 
cop més la desigualtat relacional. 

La conseqüència d’aquest alt nivell 
d’implicació és una desatenció de les 

pròpies necessitats i desitjos personals. 
Com afirma Mireia Dardé al seu llibre 
“Nacidas para el placer: Instinto y sexua-
lidad en la mujer (2014), “Ella es para 
los otros, él es para sí” (2014;43). La 
construcció social entorn a la manera 
de relacionar-nos fa una distinció cla-
ra i específica definint conductes i ac-
tituds representatives de cada gènere. 
“La identidad femenina está basada en 
ser para los otros, ser en función y para 
el cuidado de las demás personas, es-
tructuradas para dar vida, sentido y cui-
dado.”(2018;43). Les dones establim els 
nostres límits personals a partir de les 
altres persones mentre que la identitat 
masculina es caracteritza per el distan-
ciament, l’individualisme, la racionalitat i 
l’autosuficiència.

En certa manera, una relació de pare-
lla requereix l’acceptació i la renúncia 
de certs aspectes per arribar així a una 

Individualisme  
vs. entrega Tarks
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convivència afectiva sana i equilibrada. 
Però el problema recau en no saber esta-
blir els límits d’aquesta acceptació i aques-
ta renúncia. Quan aquesta negociació no 
és igualitària, afecta de manera directa a la 
salut emocional d’un dels integrants de la 
parella.  En les relacions sexo-afectives que 
es basen en la entrega total sense mira-
ments, el desinterès per un mateix s’acaba 
convertint en la quotidianitat. S’acaba des-
apareixent en essència, en un procés d’ab-
sorció de la persona estimada en el qual la 
felicitat pròpia depèn única i exclusivament 
del benestar de l’altre. El deure imposat a la 
dona de la despersonalització es sustenta 
en un ideari romàntic d’entrega desmesu-
rada. Simone de Beauvoir en El segundo 
sexo (1949) teoritza sobre aquesta desva-
lorització pròpia donant a entendre que no 
importa que s’hagin sacrificat estudis, pro-
fessió, entorn social o fins i tot les ganes de 
viure, doncs l’imaginari col·lectiu estableix 
perillosament que quan et deprimeixes per 
amor, aquesta depressió serà santificada i 

respectada. 

Ara bé, quin es rol de l’home en aquestes 
relacions? Aquesta diferència d’implicació 
en el vincle sentimental portat a un extrem, 
provoca que l’home, des de la seva como-
ditat, es desentengui cada vegada més 
del benestar de la parella. L’objectiu de la 
dona d’atendre l’home produeix un resul-
tat contrari al desitjat. En paraules de Ro-
bin Norwood al seu llibre “Las mujeres que 
aman demasiado”, “En lugar de un hombre 
agradecido y leal que está unido a ella por 
su devoción y su dependencia, una mujer 
así encuentra que pronto tiene un hombre 
que es cada vez más rebelde, resentido y 
crítico para con ella.“(1985; 81)

El concepte oposat a l’entrega seria l’in-
dividualisme, definit per l’Acadèmia de la 
Llengua Catalana com l’actitud consistent 
a no pensar sinó en si mateix, a no assumir 
les pròpies obligacions socials o de solida-
ritat. Parlem d’una tendència filosòfica que 
defensa l’autonomia i la supremacia dels 

Individualisme vs. entrega  |  Tarks
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drets de l’individu. Un excés individua-
lisme pot dificultar la creació d’un vin-
cle sentimental o arribar a destruir-lo; 
la passió del romanticisme és substi-
tuïda per la passió per l’autonomia, per 
la autoafirmació i la pròpia vida. Són 
realment la llibertat personal i l’amor di-
mensions contradictòries?

El sociòleg Jacob Strandell teoritza so-
bre aquest concepte en la seva tesis 
“On the Possibilities and Impossibilities 
of Love: Mapping the discursive field of 
love-relationships, its components, con-
flicts and challenges (2012). S’estableix 
una contradicció entre el discurs de 
l’amor romàntic, el qual espera que els 
individus es comprometin i inverteixin 
en determinades pràctiques preescrites 
i l’ètica de la llibertat individualitzada, 
que defensa la pròpia satisfacció. Tot i 
això, tant l’entrega com l’individualisme 
comparteixen un aspecte en comú: limi-
tar la teva existència al benestar d’una 
persona aliena porta a la pròpia insatis-
facció i desvaloració d’un mateix. “Con-
tradictions within the field of love-rela-
tionships cause significant dissonance 
between the two powerful discursive 
regimes of romantic love and individua-
lized freedom”(2012;57).

En el llibre (h)amor1 (2015) Miguel Va-
galume estableix en el capítol Un traje 

a medida que la llibertat personal no ha 
de comportar necessàriament l’indivi-
dualisme. Doncs “Los individualistas 
promueven el ejercicio de los objetivos 
y los deseos propios y en tanto la in-
dependencia y la autosuficiencia (...) e 
inevitablemente, si va ser fruto de una 
de las fuerzas centrífugas que nos mue-
ven, que nos alejan de los vínculos per-
sonales” (2015;32).

Vaig conèixer en Tarks en unes circum-
stàncies que afavorien aquesta des-
igualtat i aquesta confrontació entre 
entrega i individualisme. Jo estava a 
Londres, lluny del meu entorn social i 
afectiu, sense feina ni casa estables. Ell 
significava per mi el centre de la meva 
estabilitat, i el meu nivell d’entrega per 
fer que la relació funcionés era desme-
surat. D’altra banda, ell es refermava 
amb la seva pròpia vida i les seves ruti-
nes i no contemplava realitzar esforços 
ni implementar canvis en el seu dia a dia 
per por a que, potencialment, aquests 
poguessin coaccionar la seva llibertat 
com a individu.

L’entrega absoluta genera en la persona 
que es dóna a l’altre una necessitat im-
periosa de reconeixement, d’aprovació 
i valoració. Independentment de l’exis-
tència d’aquesta resposta, la conducta 
insistent a la recerca d’aquest estímul 
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”La dependencia emocional es la ne-
cesidad extrema de carácter afectivo 
que una persona siente hacia su pareja 
a lo largo de sus diferentes relaciones” 
J. Castelló Blasco (2005). En les rela-
cions de parella, la dependència emo-
cional pot resultar molt difícil d’identifi-
car, doncs sovint es justifica i es confon 
amb la intensitat dels sentiments envers 
la parella. Quan la constant implicació i 
dedicació pel benestar de l’altra persona 
passa a ser una prioritat i es deixen de 
banda les necessitats personals, la de-
pendència s’evidencia com un sistema 
que resulta en una relació desigual. 

Aquesta conducta pot ser conseqüèn-
cia d’altres aspectes que caracteritzen 
la persona dependent, com ara la baixa 
autoestima o la por a l’abandonament. 
Les persones dependents desitgen des-
esperadament establir un vincle que els 
hi garanteixi la seguretat i la confiança 
que els hi manca, omplint així aquests 

vuits personals i obviant la necessitat 
d’atendre’ls. “Si sumamos baja auto-
estima, facilidad para la subordinación, 
miedo e intolerancia a la soledad, idea-
lización exagerada de ciertas personas 
con un ego muy marcardo y adhesión 
y aferramiento a este tipo de personas, 
es consecuencia lógica que lo que real-
mente motive al individuo sean relacio-
nes en las que el desequilibrio sea evi-
dente.” J. Castelló Blasco (2005).

La dependència emocional es veu re-
forçada en certes situacions i vincles 
que afavoreixen la submissió d’un dels 
membres de la parella. Els rols de gène-
re perpetuen relacions de poder en les 
quals la dona es subordina a la figura de 
l’home. 

Un model de relació que ho exemplifi-
ca més clarament són les relacions que 
s’esdevenen entre dues persones amb 
una diferencia generacional molt gran. 

Paternalisme i depen-
dència emocional Martín

Marc teòric
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Si la nostra societat ja educa als homes per 
ser forts, protectors i autosuficients, en-
senyant-los a desenvolupar una actitud de 
superioritat envers el sexe femení, quan la 
diferència d’edat entra en joc, aquests rols 
s’accentuen. La dona identifica a la seva 
parella com un referent del qual necessita 
la seva aprovació constant. Així, de manera 
lenta i progressiva, es perd l’autonomia, la 
independència i el poder personal, subordi-
nant-se a la mirada de l’home. 

Trobem conceptes com el “mansplaining”, 
definit per Rebecca Solnit como un feno-
men en el qual un home explica quelcom 
a una dona, amb independència del que 
ella conegui sobre aquest tema i assumint 
sempre que ell és més coneixedor. Solnit 
explica en el seu llibre Los hombres me ex-
plican cosas (2017) una realitat en la qual 
els homes es comuniquen des de l’auto-
ritat i les dones accepten aquesta actitud 
sense qüestionar-la.

Existeix un paternalisme imperant que 

engloba les conductes exposades anterior-
ment i d’altres que defineixen i justifiquen 
les relacions heterosexuals desiguals. En 
aquest context, entenem per paternalisme 
la tendència a exercir una autoritat sota 
l’argument de protegir a l’altre, ignorant 
l’autosuficiència de l’altre i posicionant-se 
sobre aquesta.

 Aquests factors van caracteritzar la relació 
que vaig establir amb en Martín. Conduc-
tes com demanar les coses per mi quan 
entràvem a una botiga, encarregar-se de la 
planificació i la gestió d’aspectes comuns 
o dir-me com havia de fer les coses, són 
exemples clars d’una infantilització que va 
poternciar el meu estat de dependència 
emocional.

A través de l’acceptació d’aquest llenguat-
ge amorós vaig normalitzar la meva acti-
tud submisa, instal·lant-me en una posició 
d’inferioritat i atribuint a la meva parella el 
poder superior de responsabilitzar-se de la 
meva felicitat, assegurar-la i mantenir-la.

Paternalisme i dependència emocional  |  Martín
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”La dependencia emocional es la ne-
cesidad extrema de carácter afectivo 
que una persona siente hacia su pareja 
a lo largo de sus diferentes relaciones” 
J. Castelló Blasco (2005). En les rela-
cions de parella, la dependència emo-
cional pot resultar molt difícil d’identifi-
car, doncs sovint es justifica i es confon 
amb la intensitat dels sentiments envers 
la parella. Quan la constant implicació i 
dedicació pel benestar de l’altra persona 
passa a ser una prioritat i es deixen de 
banda les necessitats personals, la de-
pendència s’evidencia com un sistema 
que resulta en una relació desigual. 

Aquesta conducta pot ser conseqüèn-
cia d’altres aspectes que caracteritzen 
la persona dependent, com ara la baixa 
autoestima o la por a l’abandonament. 
Les persones dependents desitgen des-
esperadament establir un vincle que els 
hi garanteixi la seguretat i la confiança 
que els hi manca, omplint així aquests 

vuits personals i obviant la necessitat 
d’atendre’ls. “Si sumamos baja auto-
estima, facilidad para la subordinación, 
miedo e intolerancia a la soledad, idea-
lización exagerada de ciertas personas 
con un ego muy marcardo y adhesión 
y aferramiento a este tipo de personas, 
es consecuencia lógica que lo que real-
mente motive al individuo sean relacio-
nes en las que el desequilibrio sea evi-
dente.” J. Castelló Blasco (2005).

La dependència emocional es veu re-
forçada en certes situacions i vincles 
que afavoreixen la submissió d’un dels 
membres de la parella. Els rols de gène-
re perpetuen relacions de poder en les 
quals la dona es subordina a la figura de 
l’home. 

Un model de relació que ho exemplifi-
ca més clarament són les relacions que 
s’esdevenen entre dues persones amb 
una diferencia generacional molt gran. 

Idealització en les rela-
cions romàntiques Dani

Marc teòric

Anirem al mar i xerrarem

Si la nostra societat ja educa als homes per 
ser forts, protectors i autosuficients, en-
senyant-los a desenvolupar una actitud de 
superioritat envers el sexe femení, quan la 
diferència d’edat entra en joc, aquests rols 
s’accentuen. La dona identifica a la seva 
parella com un referent del qual necessita 
la seva aprovació constant. Així, de manera 
lenta i progressiva, es perd l’autonomia, la 
independència i el poder personal, subordi-
nant-se a la mirada de l’home. 

Trobem conceptes com el “mansplaining”, 
definit per Rebecca Solnit como un feno-
men en el qual un home explica quelcom 
a una dona, amb independència del que 
ella conegui sobre aquest tema i assumint 
sempre que ell és més coneixedor. Solnit 
explica en el seu llibre “Los hombres me 
explican cosas” (2017) una realitat en la 
qual els homes es comuniquen des de l’au-
toritat i les dones accepten aquesta actitud 
sense qüestionar-la.

Existeix un paternalisme imperant que 

engloba les conductes exposades anterior-
ment i d’altres que defineixen i justifiquen 
les relacions heterosexuals desiguals. En 
aquest context, entenem per paternalisme 
la tendència a exercir una autoritat sota 
l’argument de protegir a l’altre, ignorant 
l’autosuficiència de l’altre i posicionant-se 
sobre aquesta.

 Aquests factors van caracteritzar la relació 
que vaig establir amb en Martín. Conduc-
tes com demanar les coses per mi quan 
entràvem a una botiga, encarregar-se de la 
planificació i la gestió d’aspectes comuns 
o dir-me com havia de fer les coses, són 
exemples clars d’una infantilització que va 
poternciar el meu estat de dependència 
emocional.

A través de l’acceptació d’aquest llenguat-
ge amorós vaig normalitzar la meva acti-
tud submisa, instal·lant-me en una posició 
d’inferioritat i atribuint a la meva parella el 
poder superior de responsabilitzar-se de la 
meva felicitat, assegurar-la i mantenir-la.

Idealització en les relacions romàntiques  | Dani
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Conceptualització

El procés de conceptualització que m’ha permès formalitzar el projecte 
ha consistit en recopilar i inventariar objectes, imatges, símbols i es-
pais que van formar part del meu desenvolupament emocional al costat 
de persones que m’han acompanyat en aquesta evolució. Per cada un 
d’aquests protagonistes i partint d’un concepte que els representa, he 
confeccionat l’imaginari d’acord amb el sentiment que em transmeten. 
La representació visual de conceptes diversos com la dependència, el 
llibertinatge sexual o l’individualisme, parteixen d’una interpretació sub-
jectiva i intimista.

Marc pràctic
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Conceptualització

Pa
u El capítol “Pau, Llibertinatge Se-

xual i Amor Líquid” explica un amor 
d’estiu, d’enamorament intens i 
efímer. Les imatges que l’il·lustren 
ens transporten a la calidesa d’un 
amor fugaç i despreocupat; a un 
imaginari col·lectiu que estereotipa 
i romantitza les relacions “lliures”. 
Al mateix temps, la calidesa de les 
fotografies deixen entreveure la por 
i la incertesa que aquest model de 
relació pot evocar. Darrere els co-
lors vius, la natura i la llum s’ama-
guen sentiments d’inseguretat i 
solitud d’un amor que no es projec-
ta en la continuïtat.



Anirem al mar i xerrarem Anirem al mar i xerrarem

44 45
H

ug
o Aquest capítol presenta el poliamor 

des de la seva complexitat. Les 
imatges suggereixen la no exclusi-
vitat del vincle i la dificultat de ges-
tionar múltiples relacions alhora. 
Simbolitzen la mancança de cures 
i responsabilitat afectiva en mig de 
l’abundància relacional. No obs-
tant, representen ideals plens de 
bellesa que, aïlladament, atrapen i 
conviden a viure en elles. La segu-
retat d’una casa, el desordre d’un 
material descuidat, el punt àcid 
d’una fruita, la plenitud del cel... 
aporten un benefici individual que, 
interpretat en el seu conjunt deixen 
un rastre de desemparament, des-
amor i desconcert.
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rk
s Les imatges que materialitzen 

aquesta relació són el resultat de 
tres setmanes de convivència en 
parella. La contrarietat de les nos-
tres maneres d’entendre l’amor es 
va evidenciar durant aquesta eta-
pa; compartir espai i rutines no va 
fer més que allunyar-nos més l’un 
de l’altre. Ell, per una banda, bus-
cava l’aïllament i l’individualitat, 
mentre que jo esperava compartir 
amb ell el dia a dia. Vaig fotografiar 
moments en els quals el malestar 
d’aquesta quotidianitat es podia 
palpar a l’ambient. Descriuen el 
transitar per  les mateixes estàn-
cies sense veure’ns, ignorant la ne-
cessitat bàsica de comunicar-nos, 
de mirar-nos, escoltar-nos...

Conceptualització
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ar
tín

La desolació de les imatges parla 
de la impotència d’un amor des-
igual en el qual la balança dels sen-
timents està totalment descom-
pensada en un paisatge de murs 
esquerdats, objectes trencats i ra-
cons inaccessibles. Aquests ele-
ments descriurien la pròpia desva-
lorització personal en una relació 
que atorga tot el poder a l’altre, 
robant-me qualsevol espurna de 
control que pugui fer-me tornar 
a una realitat acord amb la meva 
essència. 
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ni L’escenari utilitzat per representar 
aquesta relació d’idealització co-
rrespon a l’indret on ens vam tro-
bar: un idíl·lic refugi de muntanya a 
3.000m d’altitud. A través del gel, el 
fred i la buidor del blanc, expresso 
el sentiment de solitud que em va 
acompanyar durant tota la relació. 
El paisatge obert i desèrtic simbo-
litza la incertesa i la distància emo-
cional que existia entre nosaltres. 
Les pedres precioses són l’excep-
cionalitat a la blancor; representen 
tot allò que m’il·lusionava i em feia 
idealitzar un vincle superficial ca-
racteritzat per la seva falta d’au-
tenticitat emocional. Els centelleigs 
intermitents d’aquests minerals 
m’empenyien a continuar explorant 
el mar de gel, obviant la desolació 
que m’envoltava i instalant-me en 
una espera contínua. 

Conceptualització
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Metodologia

La metodologia utilitzada per realitzar aquest projecte ha consistit, en 
primer lloc, en un exercici d’introspecció i reflexió personal per identificar 
quins són aquells conceptes que millor defineixen cada relació. La lectu-
ra de llibres, articles i altres fonts d’informació m’han permès desenvo-
lupar el marc teòric i fer un anàlisi més profund d’allò viscut. He re-llegit 
converses, buscat i seleccionat material que em servís per recordar mi-
llor cadascuna d’aquestes experiències,

A partir de la conceptualització he definit una estètica per a cada capítol 
per descriure les experiències i emocions viscudes amb aquestes per-
sones a partir d’un imaginari visual diferent per a cadascú.

Finalment, he redactat els textos que acompanyen aquestes imatges 
amb ajuda del component teòric de la memòria i el caire poètic de les 
fotografies, unificant la investigació i l’experiència personal en una peça 
editorial.

Annexos
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Procés 

A partir del material recolectat, missatges, retrats que em van fer i 
objectes que tenien per mi un significat emocional. vaig començar a 
dissenyar una publicació que recollís tots aquests elements. La intenció 
era plasmar la comunicació que vaig establir amb cada una de les 
meves parelles, o la falta de comunicació A partir d’aquí, i valorant que 
no disponia de tant de material per dur a terme un projecte d’aquestes 
característiques, em vaig decantar per relitzar un projecte fotogràfic 
més abstracte amn contingut propi.

Annexos
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Materials i tipografia

La publicació s’ha imprès en format DIN A 4 amb coberta rustega fre-
sada. El paper escollit ha estat un de gramatge de 150 grs/ms brillant 
per tal de destacar la qüalitat de les fotografies i ressaltar els seus tons. 

La família tipogràfica utilitzada ha estat Roboto. Concretament, Roboto 
Light pels titulars i Roboto Light Italic per les cites que els acompan-
yen. És una tipografia pertanyent a al gènere neogrotesc de tipografies 
sans-serif, i va ser creada originalment de Google per a la seva utilització 
en el sistema opertiu Android. Tot i ser dissenyada per a pàgines webs i 
formats digitals, posteriorment el seu ús s’ha expandit a altres projectes 
i publicacions degut a la seva clara llegibilitat. Es caracteritza per ser 
moderna, senzilla i neta.
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Imatges descartades
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Imatges descartades
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Imatges de la publicació
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Conclusions

Es inevitable, en el creixement i desenvolupament d’una nena/dona, 
interioritzar conceptes propis de l’amor romàntic. Si bé, a través de lectures i 
educació feminista he intentat d’una manera conscient decosntruïr aquesta 
conceptualització emocional de la parella, he acabat sobrevolant i cercant 
aquest llenguatge amorós, gaudint-lo i patint-lo.He atravessat un procés 
introspectiu, personal i profund que ha actuat en el meu codi amorós amb la 
finalitat d’evitar aquesta consonància pre-establerta per la societat patriarcal 
entorn el concepte d’amor.

Posicionant-nos en l’esfera social, observem com el determinisme de gènere 
influeix i encasella conductes i actituds en les relacions de parella, provocant 
patrons personals binaris d’acceptació o rebuig. Potser, si de manera 
individual i col·lectiva reviséssim aquest patronatge rígid, obtendriem el 
benefici de restar desequilibri i angoixa en les nostres relacions.
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