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1. Introducció  
 

La present investigació té com a objecte l’estudi del desig eròtic-afectiu en la 

parella per tal de realitzar una proposta psicoeducativa per fomentar la 

intel·ligència eròtica de les parelles heterosexuals de llarga duració.  

 

La motivació en relació a la investigació ve determinada per la meva pròpia 

vivència de la pèrdua de desig i així mateix de la creença que considero 

arraigada en la societat sobre la dessexualització de les parelles de llarga 

duració. 

 

Atenent que vivim en un sistema patriarcal i heteronormatiu, em vaig realitzar 

diferents preguntes sobre la seva influència en la parella, l’erotisme i el desig. 

Així va sorgir la pregunta-motor que vertebra la investigació: quins són els 

aspectes del sistema hetoronormatiu i patriarcal que condicionen la 

disminució del desig i l’erotisme en les relacions de parella 

heterosexuals de llarga durada? 

 

A través de la metodologia autoetnogràfica, on es realitza una investigació 

posant-me com a subjecte investigat en diàleg amb autors i autores de la 

bibliografia recercada, es va portar a terme l’objectiu principal d’aquesta 

investigació: crear un un corpus teòric que em proporcioni les bases per 

a la creació d’una proposta psicoeducativa per fomentar la intel·ligència 

eròtica de la parella heterosexual. 

 

Així, crear aquest diàleg amb autores i autors especialitzats en l’àmbit, va 

permetre plantejar-me preguntes més singulars, més contextualitzades i més 

concretes que m’han generat reflexió i m’han donat les bases per elaborar i 

dissenyar la proposta psicoeducativa pel foment de la intel·ligència eròtica, 

corporal i emocional de la parella, i d’aquest manera millorar la satisfacció i el 

plaer de les parelles que se senten estancades o amb dificultats de relació 

afectiva-sexual.  

 

A més, s’ha pogut portar a terme una entrevista a una sociòloga 

especialitzada en sexualitat i educació per enriquir la investigació amb una 

mirada més pràctica i professional.  

 

Finalment, s’ha realitzat un mapa mental visual on es detallen els conceptes 

claus investigats des del paradigma patriarcal cap al paradigma feminista. I 

així s’ha pogut extrapolar la construcció de coneixement al disseny i 

l’elaboració de la proposta psicoeducativa pel foment de la intel·ligència 

eròtica de la parella heterosexual de llarga durada.  
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2. Justificació  
 

Laura Brenes (2015) en la seva tesi doctoral sobre una experiència 
afectivasexual i la percepció de la qualitat de vida en persones adultes, recull 
que l’educació eròtica-afectiva ha estat un tabú al llarg dels anys, atès que 
vivim en una societat amb una forta herència de la moral judeocristiana, on la 
sexualitat ha estat reprimida i només es realitzava en el sí de la parella amb 
finalitats reproductives.  
 
Tot plaer era associat al pecat i establia les pràctiques acceptables per 
aconseguir el fi reproductiu, el coit heterosexual dins el matrimoni, i el plaer, 
quedava fora de “lo acceptable” prohibint la masturbació i qualsevol altra 
pràctica sexual, establint un model coitcentrista i reproductiu de la sexualitat.  
 
Bel Olid (2019) periodista i autora feminista, argumenta que: 
 
“Les classes d’educació sexual que rep gran part de la població no estan pensades 
per educar sobre la realitat de les persones en la seva dimensió sexual o sobre la 
potencialitat del plaer, sinó que són una mena d’alliçonament sobre els perills de 
tenir relacions sexuals, amb el condó com a salvador universal. Parteixen de tots els 
supòsits (...) i són encara més problemàtiques que els estereotips que ens arriben 
des de la cultura de masses, perquè l’escola és font d’autoritat.” (Olid, 2019:121) 

 
Amb aquests antecedents d’aquesta moral imposada i aquesta manca 
d’educació sexoafectiva integral i feminista, considero que les persones 
continuen vivint la sexualitat a través d’aquest model coitcentrista, 
heteronormatiu i patriarcal.  
 
Així, sorgeix la motivació i l’interès en realitzar una proposta psicoeducativa 
pel foment de la intel·ligència eròtica en la parella, perquè considero 
important canviar el paradigma eròtic-afectiu centrat en el patriarcat, el 
coitcentrisme i la heteronormativitat, per tal que les persones i les parelles 
puguin viure les sexualitats i les seves trobades sexuals de manera saludable 
i satisfactòria. 
 
L’educació afectiva-eròtica és un tema que m’apassiona i que considero 
molt important d’establir des de la infància per a què es generin relacions 
saludables entre les persones, amb valors com el respecte, la llibertat, la 
tolerància i el gaudiment del plaer, atès que som ésser socials i sexuats des 
que naixem fins que morim. Però no sempre ha estat possible realitzar-la a 
causa dels nostres antecedents històrics i de moralitats imposades. 
 
Olid (2019) argumenta que el coitcentrisme és la perpetuació del coit com a 
pràctica sexual central i única en les relacions sexuals. I que 
l’heteronormativitat perpetua el coitcentrisme, imposant a la societat, àmbit 
polític i econòmic de com han de ser les relacions sexual-afectives 
heterosexuals, com a model únic i vàlid.  
 
Actualment, comencen a sorgir projectes d’educació afectiu-sexual destinats 
a la infància i l’adolescència com La Maleta Pedagògica de Construïm les 
Sexualitats o la SexTruck de Les Magranes, projectes que inspiren i 
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influencien en la reflexió i construcció del present projecte investigatiu, i que 
en l’apartat de contextualització del problema se’n parlarà.   
 
Però crec que encara hi ha camí per recórrer en aquest àmbit educatiu, com 
també en l’atenció a les sexualitats i l’eròtica de les persones adultes, que 
pugui tenir en compte les sexualitats i les diversitats eròtiques, i que ajudi 
en les dificultats i limitacions que es poden trobar en la seva vivència i 
experiència sexual i de relació de parella. La sexualitat i l’erotisme forma 
part de la persona i del seu benestar físic, emocional, mental i espiritual.  
 
Com pot ser que encara avui dia no es realitzi des de l’escola formal una 
educació afectivasexual oferint-la com a possibilitats de vivències i 
gaudiment? Perquè es centren en “reforçar la idea que la sexualitat és 
perillosa i limitada, en comptes d’oferir-la com una faceta fascinant de la vida 
que es pot compartir amb generositat i alegria?”(Olid, 2019:122) 
 
I així creixen infants i adolescents cap a l’adultesa, sense una bona base 
educativa afectiva-sexual, on la pornografia mainstream es el màxim referent 
de com han de ser les relacions sexuals amb les altres persones.  
 
Per tant, em dirigeixo a aquests adults, immersos molts d’ells i d’elles en 
relacions estables i de llarga durada, que senten insatisfacció en la vivència 
eròtica, sexual i afectiva, a que desaprenguin allò ja après i puguin construir 
una sexualitat basada en el feminisme: el respecte, la tolerància, les 
habilitats comunicatives, la gestió emocional, la diversitat eròtica, 
l’erotització del cos i la llibertat de sentir desig i plaer.  
 
Bel Olid indica que “l’educació heterocentrista i coitcentrista reforça les 
discriminacions que pateixen les persones no cisheterosexuals als instituts” 
(Olid, 2019:123), i és que no només aquest tipus d’educació discrimina qui se 
sent dissident del sistema de gènere i sexual, sinó que crea limitacions en la 
vivència eròtica, sobretot de la dona, imposant si ha de sentir desig o no, 
quan, com, i establint les normes de com ha de ser i funcionar a nivell eròtic-
afectiu la relació de parella heterosexual.  
 
Vull posar el meu gra de sorra a l’educació afectiva-sexual de les persones, a 
través d’aquesta investigació autoetnogràfica, que genera en mi una 
profunda reflexió per extreure i elaborar una proposta psicoeducativa per 
millorar la intel·ligència eròtica de les parelles. Per influenciar i canviar el 
context social que vivim, tot emprenent un camí d’acompanyament a 
persones i parelles a viure la sexualitat de manera saludable i feliç. 
 

Per a l’elaboració del programa s’utilitzarà l’orientació i intervenció 

psicoeducativa. Carles Monereo, Doctor en Psicologia i Professor de la 

Universitat Autònoma de Barcelona (n.d), explica que es concep la 

psicoeducació com un procés d’intervenció i orientació on es proporciona 

informació científica actual, rellevant i especialitzada a fi de respondre 

preguntes sobre l’origen, evolució i el millor abordatge possible d’una 

dificultat viscuda. I que implica també l’assessorament i la orientació en 

tècniques, habilitats i eines per afrontar les dificultats.  
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Considero que proporcionar una educació eròtica afectiva a través de la 

proposta psicoeducativa pot permetre: 

 

- Augmentar la satisfacció eròtica-afectiva de la parella. 

- Promoure la comunicació i l’assertivitat de la parella, així com altres 

valors com la tolerància, el respecte i la llibertat. 

- Fomentar les relacions de parella saludables i satisfactòries. 

- Facilitar recursos i eines per el millorament de la relació afectiva sexual 

de la parella. 

- Reflexionar sobre el sistema heteronormatiu, coitcentrista i patriarcal 

que actualment vivim i en què estem sotmesos, el qual limita la vivència 

de l’erotisme i la sexualitat. 

- Facilitar recursos per la coneixença de les sexualitats, l’erotització 

corporal i l’expressió eròtica. 

- Fomentar la intel·ligència eròtica, la intel·ligència corporal i la 

intel·ligència afectiva-emocional.  
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3. Plantejament del problema 
 

ESCENA 1: Sensacions corporals 

 

[ - No sento gran cosa – em comentava la meva parella mentre li 
acariciava el braç des del canell fins a l’espatlla. 
 - Intenta concentrar l’atenció en la percepció corporal– li deia jo 
eixamplant les carícies cap a l’esquena. 
 
A ell li agradava que el toqués, però el que més li agradava era anar 
per feina. Directe al genital que és on donava més gust. No entenia 
les carícies corporals. Per ell era una pèrdua de temps, doncs li 
proporcionaven relaxació però desconnectat amb el plaer eròtic. 
 
I jo frisava per a què em toques totes les meves parts del cos, des del 
dit petit del peu, passant pels glutis i l’esquena o el pit,  fins al cap i el 
cabell. No suportava que sempre em toqués directament als genitals. 
I la resta del cos què? M’agrada despertar el cos poc a poc, sentint i 
percebent. Sense pressa. ] 

 
Quan vaig llegir a Ana Belén Carmona i Maria Victória Ramirez (2018), 
Sexòlogues i Professores de la Universitat Camilo José Cela, vaig entendre 
la diferència eròtica entre la meva parella i jo narrada en aquesta vinyeta.  
 
El coneixement que estava adquirint al Màster de Sexologia a la Universitat 
Camilo José Cela era un despertar per entendre l’ésser humà, la seva 
sexualitat i erotisme. 
 
Aquestes dues autores indiquen que l’erotització del cos i les seves diverses 
parts, tant en homes com dones, han estat educats de manera diferent. 
Mentre que els homes han après a centrar la seva atenció en els genitals i 
oblidar la resta del cos, a les dones se’ls hi ha educat a prestar menys 
atenció a la seva zona genital i solen haver erotitzat les carícies per tot el 
cos.  
 
El problema que aquí ens plantegem a través d’aquest trànsit narrat és la 
limitació de l’eròtica que les persones i les parelles viuen actualment. És una 
qüestió que m’interpela i em genera inquietud perquè jo mateixa ho vaig 
viure.  
No acabava de comunicar-me amb el mateix idioma sexual i eròtic amb la 
meva parella i ens afectava al desig sexual. Extrapolant-lo a la societat 
occidental contemporània, potser moltes parelles deuen estar passant pel 
mateix neguit.  
 
No hem assolit el bilingüisme eròtic i sexual, com explica Silverio Sáez, 
Psicòleg i Sexòleg (2016), per entendre els llenguatges d’ambdós gèneres 
(home i dona de la relació heterosexual) i no es tenen en compte els 
antecedents històrics, socials i culturals (societat heteronormativa i patriarcal) 
en la perspectiva de gènere que han influenciat la vivència de la sexualitat i 
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el desig, i que considero que genera insatisfacció i baix desig sexual en les 
relacions heterosexuals de llarga durada.  
 
D’aquesta manera, he començat a escriure aquest apartat a partir de la 
metodologia autoetnogràfica, a través d’un trànsit que posa de manifest 
aquest tema que em confronta i que a partir d’aquí entro en diàleg amb altres 
autors de la bibliografia recercada, per tal d’investigar, reflexionar, 
qüestionar-me i construir nous aprenentatges tot responent qüestions que em 
generen inquietud.  
 
Al marc metodològic podreu llegir sobre aquesta metodologia emprada, que 

és el que faig servir per l’escriptura narrativa d’aquesta investigació, seguint 

autors i investigadors especialitzats en metodologia autoetnogràfica (Duran, 

2012; Garcia, 2013; Cano, 2019; Ellignson & Ellis, 2008; Hernández & Rifà, 2011). 

 

Arrel de les meves pròpies vivències i reflexions, em pregunto si realment les 

parelles heterosexuals monògames i de llarga duració perden el desig eròtic-

afectiu. És un estereotip imposat per el hipersexualització de la societat i 

sobretot sobre la figura de la dona? És degut al capitalisme que ens fa viure 

en l’individualisme més extrem, només tenint en compte el propi plaer i per 

tant desconnectar del desig i l’erotisme de l’altre? O que el capitalisme 

genera un mercat del consumisme sexual, on cada relació sexual ha de ser 

millor que l’anterior sense parar-te a pensar que quanta més confiança i 

intimitat amb la persona, més satisfacció podràs obtenir d’una relació eròtica-

sexual? Opera més la quantitat que la qualitat? O els diferents llenguatges 

sexuals que tenen els homes i les dones genera una vivència d’insatisfacció 

quan porten varis anys de relació? O realment la intimitat i la confiança va en 

contra del desig que potser necessita de misteri, aventura i innovació? 

 

I sobretot, em fa reflexionar realment sobre la influència heteronormativa i 

patriarcal que actualment vivim, tenint en compte el pes dels nostres 

antecedents de moralitat judeocristiana considerant la sexualitat com a pecat, 

i els nostres mandats de gènere, sobretot per a la dona, posicionant-la i 

ubicant-la en l’àmbit privat, dedicada en exclusiu a la satisfacció de l’home, i 

desprovista de tot tipus de desig, satisfacció, necessitats i gaudiment.   

 

Aquestes reflexions i preguntes, em porten a generar la pregunta motor que 

impulsa la present investigació: quins són els aspectes del sistema 

heteronormatiu i patriarcal que condicionen la disminució del desig i 

l’erotisme en les relacions de parella heterosexuals de llarga durada? 

 

Per tant, a través de la metodologia autoetnogràfica investigaré i posaré llum 

a l’erotisme de la parella, als factors que influencien el desig i la satisfacció 

afectiva-sexual. El focus cultural, dit de l’autoetnografia, emprada com a 

columna vertebral de la present investigació.  
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Actualment el baix desig sexual esdevé un problema en les parelles. 

Diferents psicòlegs i sexòlegs han indicat que és una de les causes més 

comuns de visita a teràpia psicològica i sexològica (Perel, 2007; De Béjar, 2011; 

Tasso, 2008; Esclápez, 2017). 

 

Per tant és una qüestió contemporània i de transcendència del benestar 

psicològic, social, afectiu, espiritual, sexual i emocional, pel que és necessari 

viure amb plena satisfacció i gaudiment les nostres relacions amoroses-

eròtiques-sexuals. 

 

Si no s’aborda la qüestió del tema, des del meu punt de vista com a persona, 

dona, amant, companya, professional, estudiant i recercadora, estem 

perpetuant l’heteronormativitat i el sistema patriarcal, un sistema autoritari, 

deficitari, limitant i inflexible on s’esgrimeixen opressors i oprimits, i és 

generador de violència de gènere i violència dirigida al/la dissident. Aquest 

sistema impregna tota la nostra cultura, i la música serveix d’altaveu i 

perpetuació del patriarcat:  

 

“Que siempre tuve la frente muy alta, la lengua muy larga y la falda muy corta.  
Así que lo abandoné, como se abandonan los zapatos viejos. Destrocé el 
cristal de sus gafas de lejos y saqué del espejo mi vivo retrato.  
Y el tanto me quería, tanto me quería, me quería mazo. Que tardó en aprender 
a olvidarme 19 días y 500 noches.  
Yo soy Carolina, yo soy la Macarena, yo soy la mala mujer, yo soy la que 
perrea, yo soy la chica de ayer, yo soy la pobre diabla, yo soy por la que te 
hostiaste con el Seat panda. Yo soy todas ellas, y hoy vamos a ser la mujer 
que nos dé la gana ser. Porque, papi, papi, papi chulo, papi papi cállate y 
déjanos en paz”. (Alejandra Martínez, 2018) 

 
Aquest fragment de poema extret de diferents cançons masclistes de la 
cultura espanyola de la poetessa Alejandra Martínez de Miguel, reverbera la 
presència del patriarcat a tota la nostra cultura, influenciant negativament en 
la imatge de la dona i perpetuant la seva submissió.  
 

3.1 Concretar i contextualitzar el problema  
 

Els investigadors sobre desig sexual Byers, Demmons i Lawrance (1998 a 

Carrobles Sanz, 1991), indiquen que el desig s’entén com aquella força que ens 

impulsa a buscar el plaer sexual, ja sigui en parella o en solitari. I partim de 

que cada persona posseeix uns nivells de desig diferents, perquè cada 

persona viu l’eròtica i el sexe a la seva manera.  

 

Es important sentir satisfacció sobre la vida eròtica d’un/a mateix/a. I es que 

vivint la sexualitat pròpia i amb la parella de manera saludable, augmenta el 

cervell d’hormones de la felicitat: endorfines, serotonina, dopamina i 

oxitocina. Una alquímia hormonal que els investigadors Dfarhud, Malmir, M, 
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Khanahmadi, M, (2014), en el seu estudi sobre la felicitat i la salut, indiquen 

que et fa viure amb més benestar i plenitud.  

 

Així mateix, José Antonio Carrobles (1991), psicòleg i investigador, 

argumenta que l’absència de satisfacció sexual pot derivar en problemes de 

desig i freqüència de relacions sexuals, atès que podrien estar relacionats 

amb la varietat de les activitats sexuals amb la parella que es poden 

percebre com a monòtones i rutinàries. 

 

És la manca de satisfacció que porta a que la persona perdi interès i desig 

eròtic-sexual, o es la manca de desig que porta a la insatisfacció sexual?  

 

És com un peix que es mossega la cua, doncs una cosa porta a l’altre i 

viceversa. Però sospeso de l’existència d’altres factors que influencien la 

manca de desig en la parella i que van més enllà que la insatisfacció. Quins 

son aquests factors? Quin sistema polític i social de relacions interpersonals 

sexuals, afectives i eròtiques tenim establert que pot apagar la flama de 

l’erotisme en la parella? Quin és el nostre bagatge històric en la vivència de 

la sexualitat que ha marcat el sistema actual heteropatriarcal i normatiu que 

vivim? 

 

Sobre la sexualitat, se li ha atribuït un significat diferent al llarg de la història 

segons el context cultural de cada època. Per entendre el moment actual de 

la vida sexual de les parelles, cal realitzar un breu repàs de la història de la 

sexualitat.  

 

Brenes (2015), recull que els antics hebreus vivien la vida sexual amb 

experiències plaents beneficioses per la qualitat de vida, sempre que fos dins 

el matrimoni heterosexual. A l’antiga Grècia i a Roma també es valorava el 

desig sexual, el plaer i la satisfacció, sobretot dels homes, ja que a la dona 

se li condemnava l’adulteri i només podia gaudir de les orgies romanes amb 

consentiment marital. 

 

Tot i que fins aleshores la dona no podia gaudir de la sexualitat com volia i 

estava supeditada a les normes socials que imperaven en aquelles èpoques, 

va ser el cristianisme qui va introduir una limitació a la vida sexual de les 

persones, exigint la virginitat a les dones, prohibint la masturbació i qualsevol 

altre pràctica no dirigida a la procreació.  

 

Així, Sant Agustí (354 d.c. – 430 d.c) considerava a la luxúria a un fet 

diabòlic, sobretot per a les dones. I aquest pensament ha anat perdurant al 

llarg dels segles. Per això està tant integrat cognitivament en la societat 

occidental el concepte de dona com a pura a imatge de la Verge María, i la 

dona com a pecadora, reflex de l’Eva Bíblica (Brenes 2015). 
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Així, ens trobem que moltes dones senten que perden el desig sexual tot i 

l’actual alliberació donada per la revolució sexual i moviments feministes, 

com argumenta Michel Bozon (2009) especialista en comportaments sexuals. 

 

Actualment és la pornografia comercial qui marca com ha de ser la nostra 

sexualitat i expressió eròtica. Aquesta, cada vegada és més visionada pels 

joves, segons l’Informe realitzat per Lluís Ballester i Carmen Orte (2019) 

sobre la pornografia i els canvis en les relacions interpersonals, que 

condiciona i afecta les actituds de les persones cap a la sexualitat.  

 

Bel Olid explica que: 

 

“La pornografia comercial condiciona quines expectatives tenim, quines pràctiques 

normalitzem i considerem desitjables, però també ens condiciona enormement el 

que no hi veiem. A més de reforçar una sexualitat coitcentrista i basada en el plaer 

dels homes cis, amaga infinit de pràctiques. Investeix la sexualitat d’una aura de 

serietat mecànica, d’exercici gimnàstic, i la despulla de tendresa, alegria i, en 

definitiva d’humanitat. Com passa en el cas de qualsevol mitjà de transmissió 

d’estereotips, el problema de la pornografia més comercial no és que el que 

ensenya no sigui possible o que sigui mentida. El problema és que no és l’única 

sexualitat possible, i encara menys la més desitjable. I, com qualsevol representació 

cultural, es tracta d’això, d’una representació.” (Olid, 2019: 62). 

 

Trencant amb l’heteronormativitat imperant, mica en mica sorgeixen noves 

productores de pel·lícules pornogràfiques amb una mirada feminista. Com 

per exemple  la productora i directora Erika Lust, qui farta de la pornografia 

mainstream on no sentia que pogués connectar com a consumidora (pel 

masclisme que impera al porno comercial), va decidir crear les seves pròpies 

pel·lícules centrada en la diversitat, el plaer, l’erotització del cos i la 

perspectiva de gènere. 

 

ESCENA 2: Pornografia 

 

[ El descobriment de l’Erika Lust em va permetre conèixer una pornografia que 

connectava directament amb mi i com a dona que vol gaudir del seu plaer i la 

llibertat del seu desig.  

 

Es clar que veure gent follar a les pel·lícules pornogràfiques mainstream 

m’excitava, si més no, el meu cos hi responia, però racionalment el que veia no 

connectava amb mi. No sentia ni el meu desig ni la meva expressió eròtica 

representada en un món masculí, centrat en el desig de l’home i per l’home, on 

la dona es mostra com el mer objecte per satisfer-lo.  

 

On si podia connectar és amb la pornografia més lèsbica, no perquè preferís el 

sexe amb dones, sinó que em podia identificar amb el plaer de les actrius, que 

s’acostava més a la meva pròpia sexualitat i expressió eròtica, amb la llibertat i 
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igualtat de gaudir de la relació sexual fora del coitcentrisme, una sexualitat 

centrada en el plaer del cos per al cos. ] 

 

Aquest trànsit demostra la necessitat de trobar altres maneres d’arribar i 

connectar amb el plaer de les persones, que eduquen, condicionen i 

influencien la nostra conducta i actitud davant les sexualitats.  

 

La influència que té la pornografia en l’educació afectivosexual em fa pensar 

en la importància d’educar en aquest àmbit per tal de trencar estereotips i 

falses creences en relació al gènere, al desig, la sexualitat i l’erotisme.  

 

3.1.1 Referents inspiradors de Propostes d’Educació Sexual 

 

Actualment van naixent propostes i projectes amb mirada feminista i 

educativa en les sexualitats, que m’han inspirat per portar a terme la present 

investigació i l’elaboració de la proposta psicoeducativa que se’n genera.  

 

Un projecte molt innovador que ha sorgit fa pocs mesos és la proposta de 

Les Magranes, un projecte que dissenya espais educatius d’acompanyament 

en les sexualitats i afectivitats. Han creat la SexTruck 1 , una caravana 

pedagògica que ofereix l’espai educatiu per aprendre, descobrir i 

experimentar les afectivitats, les sexualitats i els feminismes. Dirigida tant a 

infants, adolescents, com adults i professionals.  

 

Un altre projecte pedagògic i educatiu en les sexualitats és La Maleta 

pedagògica de Celebrem la Sexualitat 2 , una iniciativa de Júlia Sánchez, 

Sociòloga  i Educadora en sexualitats, que ofereixen tallers a les aules de 

primària i secundària, xerrades, formacions, trobades i materials de suport 

pedagògic per apropar l’educació afectiva sexual a tota la comunitat 

educativa. A la Júlia se li realitzarà una entrevista per tal de poder apropar-

me a la realitat educativa sexoafectiva. 

 

Considero que les tasques d’ambdós projectes són indispensables en 

l’educació a la infància i l’adolescència, atès que l’educació afectivosexual 

orienta als joves a abordar les seves sexualitats d’una manera conscient i 

amb una mirada més enriquidora de les relacions eròtiques i afectives que 

es poden establir amb un mateix o amb els altres.  

 

Per tant serà indispensable per trencar el sistema heteronormatiu i patriarcal 

que impera i que limita, afecta i influeix en el desig sexual de les persones 

 
1 Les Magranes. Caravana Pedagògica SexTruck: https://www.goteo.org/project/la-sextruck 
 
2 Maleta Pedagògica: Celebrem la Sexualitat. Educació Afectiva i Sexual Integral: 
https://celebremlasexualitat.wordpress.com/ 

 

https://www.goteo.org/project/la-sextruck
https://celebremlasexualitat.wordpress.com/
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adultes en relacions de llarga durada. D’aquesta manera estarem educant en 

sexualitats positives, en feminisme, en l’erotització del cos, en intel·ligència 

emocional i afectiva, en habilitats comunicatives, etc.., és a dir en poder 

proporcionar eines, recursos i habilitats per gaudir de la sexualitat 

satisfactòriament en l’adultesa. 

 

La present investigació està centrada en els adults i les parelles de llarga 

duració, persones que no han pogut accedir a una educació afectivasexual 

de qualitat i amb perspectiva de gènere i diversitats eròtiques. L’elaboració 

de la proposta psicoeducativa per millorar la Intel·ligència eròtica de la 

parella s’inspirarà en aquests dos projectes educatius, per tal de poder 

establir les bases educatives per millorar el desig i la satisfacció de la parella.  

 

3.2 Objectius del treball 
 

L’objectiu principal és realitzar un corpus teòric que em faciliti les bases 

per la creació d’una proposta psicoeducativa pel foment de la 

intel·ligència eròtica de la parella heterosexual. 

 

Com a objectius específics es plantegen: 

- Realitzar una recerca bibliogràfica sobre el desig, l’erotisme i la parella. 

- Promoure reflexions personals i vivencials pròpies en diàleg amb el 

material bibliogràfic recercat a través de la metodologia autoetnogràfica. 

- Reflexionar sobre el pes i la influència del sistema heteronormatiu i 

patriarcal en l’expressió i la vivència eròtica de les persones i parelles.  

- Crear una proposta psicoeducativa basada en la pedagogia Feminista, 

la pedagogia Constructivista i la pedagogia basada en les Tecnologies de 

la Informació i Comunicació (TIC). 

- Elaborar una proposta psicoeducativa que tingui en compte la 

desgenitalització, l’erotització corporal, les relacions saludables 

amb valors com la comunicació i l’assertivitat i el foment de la diversitat 

sexual i eròtica de les persones.  

- Dissenyar una prova pilot de la proposta psicoeducativa a través d’una 

plataforma virtual.  

 

 3.3 Pregunta motor de la investigació 
 

La investigació va néixer de la creença i l’estereotip de que les parelles de 

llarga duració perden el desig eròtic pel camí. Allò tant escoltat de “te casaste 

y la cagaste”, cançó de Los Inhumanos (2010), on mostra com el desig 

sexual de la dona comença a minvar just després de la boda. 
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Aquesta creença, que jo crec que està força arrelada a la nostre societat, i 

que em genera preocupació i inquietud per la “mort” eròtica i sexual que 

comporta en les persones, va produir la motivació per recercar quins són els 

factors que influencien aquesta disminució del desig i poder elaborar una 

proposta per a què l’erotisme de la parella continués viu en el temps.  

 

I així em vaig fer la pregunta motor que enceta la present investigació: quins 

són els aspectes del sistema hetoronormatiu i patriarcal que 

condicionen la disminució del desig i l’erotisme en les relacions de 

parella heterosexuals de llarga durada? 

 

D’aquesta manera, emprenc una recerca autoetnogràfica que em porta a 

descobrir i construir coneixement a través de les meves pròpies vivències en 

diàleg amb els autors de la bibliografia recercada.  
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4. Marc normatiu 
 
La present investigació té en compte els drets sexuals i reproductius, uns 
acords que provenen de: 

- 1948: La Declaració Universal dels Drets Humans: Drets bàsics. 
- 1986: Primera Conferència Mundial de Promoció de la Salut a Ottawa. 
- 1994: Conferència Internacional sobre Població i Desenvolupament a 

El Caire: on es va estipular la salut sexual i reproductiva. 
- 1995: IV Conferència Mundial sobre Dones a Beijing : Es fa referència 

als Drets Sexuals i Reproductius com a part indissoluble dels Drets 
Humans.  

 
Els Governs de 184 Estats van signar els acords sorgits de les conferències 
per tal de garantir aquests drets als seu territoris, on l’Estat Espanyol va ser 
un dels signants (Federación de Planificación Familiar Estatal). Dins la carta de 
drets, per la present investigació, es basarà en els Drets Sexuals i 
Reproductius i en el Dret a la Informació i l’Educació Afectiva i Sexual. 
 
L’ONU (Organització de les Nacions Unides) recull la importància de 
l’educació en afectivitat i sexualitat, per una banda, com a part fonamental de 
la salut i el benestar de la persona, i l’altra, com a factor crucial per 
aconseguir la igualtat de gènere. L’ONU recalca que tothom ha de poder 
accedir a una educació sexual de qualitat. (ODS (Objectius de Desenvolupament 

Sostenible) a CooperAcció, 2016) 
 
“Els programes d’educació afectiva i sexual brinden informació sobre drets i 
condueixen al fet que les persones gaudeixin de millor salut i benestar.” (IPPF, 

2016 a CooperAcció 2016:20) Així doncs, “està demostrat que l’educació afectiva i 
sexual afecta positivament a la comunitat, perquè és una ciutadania més 
saludable i informada dels seus drets.”(CooperAcció 2016:20). 

 
Per tal de poder dissenyar la proposta psicoeducativa pel foment de la 
intel·ligència eròtica des d’una perspectiva de drets humans i gènere, es 
proposa una educació integral que es recolzarà en (UNFPA-United Nations 

Population Fund- a CooperAcció, 2016):   
 
- Els valors universals dels Drets Humans: eina per promoure la igualtat 

entre els gèneres i els drets humans, dret a la salut i a la no-discriminació, 
instrument per garantir els drets sexuals i reproductius de tothom. 

- Un enfocament integral de gènere: per eliminar les formes nocives 
relatives al gènere a l’entorn d’aprenentatge. 

- Informació exhaustiva i científica precisa: dret a ser informat per tenir 
una vida sexual saludable però també satisfactòria amb coneixement del 
dret al plaer.  
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5. Marc teòric 
 
El present marc teòric es realitzarà des de la metodologia autoetnogràfica, 
per poder establir un diàleg entre les pròpies vivències de la recercadora 
amb els autors de la bibliografia recercada d’acord amb els conceptes claus 
de la investigació, que són: la parella, l’erotisme i el desig.   
 
Al situar-me com a participant, subjecte d’investigació i diari de camp interior 
del que he viscut en relació a la temàtica tractada, es pot desenvolupar una 
producció de coneixement, de comprensió de sentit i construcció de la cultura 
de manera dialògica i encarnada, tal com diu Noelia Garcia (2013) 
Investigadora que ens parla de la metodologia autoetnogràfica. 
 
D’aquesta manera el marc teòric s’estructurarà en focus cultural, trànsits i 
escenes, tal com es disposa en la metodologia autoetnogràfica, on el focus 
cultural es la qüestió que s’aborda en la recerca; el trànsit on es posa de 
manifest la vivència i experiència de la recercadora; i finalment l’escena (o 
vinyeta), que com argumenta l’Investigador en recerques qualitatives 
Frederick Erickson, consisteix en l’escriptura del trànsit. Aquesta estarà 
escrita en cursiva per a la seva diferenciació, doncs és l’escriptura d’escenes 
viscudes, un relat viu d’un esdeveniment de la vida diària (Erickson, 1986 a 

Duran, 2012). 
 
Noemí Duran, Professora i Doctora en Arts Visuals i Educació, indica que 
“construir una vinyeta suposa donar forma als trànsits, convertir-los en 
evidències per a la investigació.” (Duran, 2012:30) 
 
Aquestes vinyetes aniran seguides d’un diàleg amb els autors de la 
bibliografia recercada per tal d’obrir així el procés d’indagació reflexiva al 
voltant de les nocions claus, que ens permetrà després emmarcar amb major 
concisió i claredat el disseny d’un programa psicoeducatiu pel foment de la 
intel·ligència eròtica en la parella heterosexual. 
 
A continuació, obrim el marc teòric basant-nos en l’escriptura autoetnogràfica 
per abordar les nocions clau indicades: la parella, l’erotisme i el desig. 
 
 

1. LA PARELLA 
 
ESCENA 3: Això és amor? 
 

[ Ja n’estava farta i portàvem quasi un mes sense parlar. Què havia 
passat? On estava la felicitat del primer any? Tenia 24 anys i feia 
mesos que ni ens tocàvem, ni una sola carícia, ni una bonica paraula. 
De les continues discussions (algunes de força agitades, la marca de 
iogurt a la paret era una prova) es va passar al silenci. Una batalla per 
a veure qui aguantava més. Era això l’amor? Sentia la vida trista, grisa i 
monòtona.   
 
Al cap d’uns dies, vaig decidir finalitzar la batalla. L’impertorbable 
silenci de casa es va trencar amb un “me’n vaig”, seguit d’un “d’acord”. 



Aproximació autoetnogràfica al desig eròtic afectiu en la parella 
TFM Máster de Psicopedagogia 

 17 

No m’ho vaig pensar molt més, vaig fer les maletes i a l’endemà ja era 
fora. Trobaria alguna persona que m’estimes? I si em quedava sola per 
tota la vida? 
 
Finals de gener, les 8 del matí, abric i bufanda, dos maletes a banda i 
banda. I allí vaig tenir molt clar que l’amor no era això. No era aguantar, 
no era ràbia i odi, no eren discussions abruptes de crits i plors, no era 
silenci, tensió i malestar. Mai més vaig tornar. 
 
¿On estava el meu “y vivieron felices para siempre”? ] 

 
Aquest trànsit és una vivència de l’amor romàntic. Hem crescut a través de 
les pel·lícules Disney de princeses i prínceps blaus. Allò de que l’amor tot ho 
pot, donar-ho tot i aguantar-ho tot. I el de trobar la “media naranja”, 
prometent-te la felicitat eterna de parella. Bel Olid (2019) explica que la 
realitat no és així, la vida en parella no és perfecte.  
 
El sistema de la parella és la opció majoritàriament escollida per les persones 
adultes (INE, 2018). Tal com explica Ciara Molina i Lara Antiquino (2017), 
Psicòlogues especialistes en teràpia de parella, aquesta és una construcció 
social, i com a éssers socials necessitem de vincles afectius i unions 
emocionals per sobreviure. La parella ens permet créixer des d’una 
perspectiva més íntima i comunicativa. 
 
Tot i ser el sistema més escollit de convivència i relació sexoafectiva de les 
persones, entenent parella com a projecte de relació sexoafectiu monògam, 
moltes altres persones se senten que no encaixen en aquest calaix.  
 
Bel Olid indica que: 
 
“Fa molts anys que es qüestiona la monogàmia obligatòria i es proposen altres 
formes de relacions sexoafectives sense que de moment s’hagi trobat la fórmula 
màgica que ens ajudi a viure més còmodament, amb més felicitat, les relacions amb 
la resta de la humanitat” (Olid, 2019:141). 
 

Es cert que existeixen altres estils relacionals sexoafectius i de convivència 
(que per posar-hi una etiqueta serien: poliamor, relació oberta, parella 
swinger, etc..), relacions no convencionals i dissidents de la 
heteronormativitat, i que moltes parelles es podrien plantejar d’explorar si no 
fos per por a sortir-se de la norma i sobretot la por a patir emocionalment.   
 
Sempre he tingut por a patir “que em trenquin el cor”, al rebuig i a la soledat. 
Sempre m’he aferrat a l’amor romàntic i a pensar en que la relació d’èxit és la 
que dura més temps, tot i que no és cert (Olid, 2019).   
 
La dissidència em crida l’atenció i he pogut transitar-hi de puntetes, tenint 
experiències i vivències de sexualitat dissident, però mai he sobrepassat el 
límit d’establir relacions sexoafectives simultànies, doncs em trobo més 
còmode amb el model de parella (tot i amb petites dissidències) que no pas 
el que proposa Bel Olid: 
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“Reconèixer la possibilitat d’estimar diverses persones, cadascuna d’una manera, 
simultàniament o no, és reconèixer una realitat més pròxima a les experiències que 
tenim la majoria que no pas el príncep blau i la princesa rosa” (Olid, 2019: 141). 

 
Són aquestes possibilitats d’establir relacions sexoafectives amb altres 
persones, defugint de la heteronormativitat de parella monogàmica, la 
manera de viure les sexualitats com a experiència més plaent i satisfactòria 
en termes de desig, erotisme i afectivitat? Tindríem una possible resposta a 
la creença de que les relacions de parella duradores acaben amb el desig 
sexual? 
 
Ja sigui per construcció social, per por al que no es coneix i defugir la norma 
o la incapacitat de gestió emocional d’altres formes de relació, la parella 
continua essent el model més convencional, generi satisfacció afectiva 
sexual o no en les persones.  
 
Però em nego a desterrar el desig en les relacions de parella de llarga 
durada, “exigeixo una vida en què sigui possible mantenir l’aventura 
d’explorar el desig i el plaer amb les persones amb qui et relaciones durant 
molt de temps” (Olid, 2019:138).  
 
Les reflexions sobre els sistemes de parella m’inspiren a poder proporcionar 
una formació on es puguin plantejar diferents maneres de viure les relacions 
sexoafectives més enllà del que s’estableix normativament, donant un espai 
a les persones per escoltar-se de debò, doncs “la qüestió no és la mena de 
relació que construïm, sinó sobre quines bases construïm aquesta relació (...) 
construint-la sobre el diàleg i l’honestedat porta a la complicitat i la possibilitat 
d’entesa” (Olid, 2019:142). 

1.1 La relació 
 
Francisco Javier Labrador (2015), Catedràtic de la Universitat Complutense 
de Madrid i especialista en Psicologia Clínica, indica quins són els aspectes 

considerats de major rellevància en la vida de parella i que s’han de treballar 
per la ben entesa i benestar de la mateixa: l’aspecte afectiu, les expectatives 
i creences, la comunicació, els acords i desacords, la sexualitat i l’entorn. La 
importància d’establir relacions saludables basades en el respecte, la 
comprensió, la comunicació i l’assertivitat. 
 
ESCENA 4: Despertar 

[ Al llegir a Labrador l’any passat, mentre realitzava unes activitats del 
Màster de Sexologia, se’m va despertar dins meu un cúmul de 
sensacions i emocions. Allò que havia viscut en parella atemptava 
directament contra el meu benestar i el de les meves relacions.  
 
La primera emoció que vaig identificar fou la culpa. Culpa per haver 
intentat imposar la meva veritat i raó en les discussions a través 
d’imposicions i xantatges emocionals, així com culpabilitzant sempre a 
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l’altre. Vergonya per no haver pogut veure clarament el meu 
funcionament tòxic i poc empàtic per sortir-me sempre amb la meva. I 
por, per si estava repetint patrons amb la meva nova parella i 
comportant-me sota les falses creences i expectatives de l’amor 
romàntic. ] 

Valérie Tasso (2017), Sexòloga i autora de varis llibres, em va donar part de 
la resposta per canviar la meva conducta (i quan un canvia la manera de 
pensar i ser, influencia directament als qui estan al seu voltant). Tasso indica 
que s’ha d’entendre la parella fonamentalment com un perpetu acord en 
procés de negociació. Per tant necessitem d’eines i recursos per acordar i 
pactar (eines i recursos que no tenim, degut a la falta d’educació afectiva-
eròtica). La tensió, el ressentiment i el conflicte només existeixen quan no 
existeix la comprensió mútua.  
 
I es que tal com diu María Esclápez, Psicòloga especialitzada en sexualitat i 
parella (Esclápez, 2017:89) “Canviant la forma de veure les coses canviarà la 
teva manera de pensar i sentir, i això, modificarà la teva conducta”.  
 
En aquest sentit, Júlia Sánchez, en l’entrevista realitzada el 24 de desembre 
de 2019, em va fer reflexionar sobre la importància de la intimitat i la 
vulnerabilitat com a valor en les parelles. I amb aquesta idea em va fer 
pensar amb una vinyeta de la Lola Vendetta, alter ego de la il·lustradora 

Raquel Riba Rossy (2019):  
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Aquesta vinyeta em transmet la importància de la tendresa i la vulnerabilitat 
que explica la Júlia Sánchez en entrevista (2019), on la parella pot connectar 

des del cor i amb el cos, tenint en compte la sensibilitat i les emocions de 
cada un. Donar temps a la parella per gaudir-se, cuidar-se i connectar a nivell 
emocional des de la vulnerabilitat.  
 
Així es pot fomentar la intel·ligència afectiva-eròtica de la parella i renovar la 
forma de viure i veure la relació, posant-hi fonaments basats en creences 
saludables i satisfactòries, transformant la vivència afectiva i eròtica.  
 
La proposta trencarà amb les falses creences de l’amor romàntic i establirà 
les bases per relacionar-se saludablement basat en el respecte, la tolerància, 

la comprensió, l’empatia i les habilitats comunicatives a través de la 
intel·ligència emocional, que permeti gaudir al màxim, entès el gaudiment en 

termes de comoditat, confiança, seguretat i respecte  

2. L’EROTISME  
 

ESCENA 5: Primera vegada 
 

[ Era la meva primera vegada, m’hi endinsava amb poc més de 32 anys i 
acompanyada de la meva parella actual que també volia viure 
l’experiència.  
 
Eren cossos que formaven un ball. Una coreografia perfecta, però no 
assajada, sinó espontània. Com qui sap què ha de fer en cada moment. 
Cossos nus que bategaven alhora. Xiuxiuejos, gemecs i olors dolces 
embriagaven l’ambient. Una il·luminació pobre però idònia per veure les 
subtileses de la dansa extasiada de luxúria i hedonisme.  
 
I allí havia anat a parar jo. Moguda per la més interna fantasia convertida 
en desig. De poder veure, tocar i sentir a persones en el seu estat més 
primitiu i íntim. En la seva màxima expressió eròtica, desitjant i sentint-
se desitjats. Donant i obtenint plaer, tocant i ésser tocats, sentir i 
compartir. Un llenguatge del cos per al cos.  
 
I allí volia estar jo, ballant amb ells i elles, sentint el que sentien, 
extasiar-me com s’extasiaven. 
 

- Vols jugar? – em preguntà una noia amb un bonic somriure tot estenent-
me la mà. 
 
I vaig entendre què era allò. Era un joc, era divertiment, era riure i 
gaudir. Era compartir noves maneres de fer, de ser i de sentir. De 
desitjar i ésser desitjat. Era joc en estat pur. Plaer i diversió agafades de 
la mà, amb els màxims respectes i llibertats per fer i desfer al teu gust. I 
si és així, vull jugar sempre. ]  
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2.1 El model heteronormatiu 
 
Una de les moltes definicions que estableix la RAE en relació al joc és “Hacer 
algo con alegría y con el solo fin de entretenerse o divertirse”. I l’expressió de 
l’erotisme també podria encaminar-se al joc, a jugar i divertir-se.   
 
L’erotisme prové del grec eros, en referència al Déu Eros, a qui se li associa 
la sensualitat, el desig i el plaer sexual. L’erotisme es una expressió de la 
persona, que depèn exclusivament dels gustos i la preferència d’aquesta, 
expressant desitjos, fantasies i sentiments més íntims.  
 
El trànsit explicat, és una expressió més de la diversitat de l’erotisme 
humà. És una vivència d’un erotisme dissident amb el model heteronormatiu 
actualment acceptat. 
 
En aquest sentit, Josep Vicent Marqués (1981), sociòleg i escriptor, va 
analitzar els models sexuals socials, partint de la base que la sexualitat 
humana és objecte de construcció social i cultural, i argumenta que 
actualment vivim un model capitalista-permissiu (heteronormativitat).  
 
Si bé cal considerar els dos anteriors models que han marcat la nostre 
manera d’expressar l’eròtica i la sexualitat, com son el Model Clerical 

Repressiu (dominant al llarg del S. XIX), influenciada per la moral religiosa; i 
el Model Burgès Tradicional (dominant a finals del S. XIX i principis del S. 
XX), caracteritzat per la doble moral: els contactes eròtics es consideraven 
positius i acceptables, o inacceptables, perniciosos i immorals depenent de 
qui els practiqués (home o dona), focalitzant la sexualitat al genital. Moltes 
persones continuen vivint la sexualitat sota aquests dos models. 
 
El model capitalista-permissiu que vivim actualment a Occident, es considera 
que la sexualitat és part essencial de l’ésser humà (assumint les relacions 
heterosexuals com les úniques possibles i invisibilitzant i/o condemnant la 
homosexualitat i bisexualitat).  
 
Aquest model admet i reconeix la sexualitat femenina, però establint-li un rol 
passiu, mentre que l’home és el responsable de proporcionar-li plaer, ubicat 
en el rol actiu. Així mateix, es segueix considerant que la sexualitat ha de 
girar entorn al coit (establint les altres eròtiques com la masturbació, el sexe 
oral, les carícies, etc., com a preliminars, el que seria sexe de segona 
categoria), és a dir, totes aquelles tècniques que no incloguin els genitals es 
consideren preparatòries per “el sexe de veritat”.  
 
Aquests models sexuals indiquen que la construcció de la sexualitat humana 
està emmarcada per el que és cultural, naturalitzant i aplicant la norma de la 
normalitat i d’opcions inflexibles, on en realitat, el més habitual és la diversitat 
eròtica i sexual de les persones (Olid, 2019). 

 
Per tant, aquests antecedents serien un dels aspectes heteronormatius i 
patriarcals que influeixen en el baix desig sobretot de la dona i s’extrapola a 
la possible manca de satisfacció sexual de la parella.  
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I és que “el fet de que la genitalitat sigui el centre de la sexualitat dominant 
ens complica força la vida” (Olid, 2019:16). És que el cos, fora dels genitals, no 
sent plaer? Doncs és a través del cos que sentim i vivim la sexualitat i 
l’eròtica, però el nostre plaer ve determinat per les creences i la construcció 
social de la sexualitat que tenim.  
 

Bel Olid reflexiona sobre que la manera efectiva de limitar les possibilitats de 
la sexualitat és:  
 
“mitificar-la, sacralitzar-la (...). Les mateixes comèdies romàntiques que ens 
eduquen en el coit heterosexual com a única pràctica sexual real ens convencen 
que el sexe de debò, el millor és entre dues persones (...) preferentment 
heterosexuals (...) i monògames, que s’estimen (...) amb una mena d’amor disney 
(...) i acaba menjant anissos.”(Olid, 2019:137) 
 
Més enllà del romanticisme Hollywoodiense, la pornografia mainstream 
també ha representat la heteronormativitat, però de manera més explícita, 
naturalitzant només certes pràctiques sexuals i considerades “sexe de 
veritat” com a acceptables (el coit)  i determinant les identitats, els desitjos i 
les sexualitats de les persones (Olid, 2019). 

 
Em fa reflexionar i preguntar-me que si des de ben petits estem sotmesos a 
aquest model sexual que ens bombardeja des de diferents vies, com la 
família, l’escola, els mitjans de comunicació i la societat, condiciona això el 
desig eròtic de les persones? Limita i disminueix el desig, en tant sentir que 
no pots sortir-ne de la norma? Si cada dia realitzes les mateixes pràctiques, 
perquè són les naturals, les adequades, les genitalistes i les que toquen fer 
en una relació heterosexual, i sobretot (com a dona) esperar que l’home (en 
el cas heterosexual) sigui el que porti “la batuta” de la relació sexual i hagi de 
proporcionar-te el plaer, pot ser que avorreixis el sexe en sí?  
 
Està clar que si cada dia et donen macarrons per menjar, t’agradin o no, en 
tinguis ganes o no, tingui la salsa que tingui, però continuant essent 
macarrons..., si la societat t’indica que el que necessites i és adequat i 
normal, és menjar macarrons i ja està, potser que n’acabis farta o fart no? 
Clar que en continues menjant...però sense ganes o inclús evitant-ho.  

2.2 El cos 
 
Tal com s’ha explicat al plantejament del problema i presentació del focus 
cultural de l’autoetnografía, el cos està poc explorat davant la limitació eròtica 
que es viu a través de l’heteronormativitat, on està categoritzat de preliminars 
i preparatiu per el coit, no per el gaudiment en sí mateix.  
 
Ana Belén Carmona i Maria Victória Ramirez (2018) expliquen que les 
parelles heterosexuals moltes vegades troben dificultats en negociar els 
diferents erotismes que expressen. En molts casos, socialment es considera 
més valuós un erotisme genital i finalista (referit a al coit i l’orgasme), 
assignat al què s’espera de l’home.  
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En canvi, el model de plaer de la dona, el qual sol ser més global, 
freqüentment és més desprestigiat o ignorat, considerat de segona categoria 
(aquí entraria el sexe oral, les carícies, masturbació, etc.), atès que a moltes 
dones li és més fàcil tenir orgasmes amb relacions no coitals (amb 
estimulació del clítoris) que amb les relacions coitals. 
 
Així mateix ho indica Bel Olid: 
 
“ (...) tanta obsessió pels genitals dessexualitza la resta del cos. Acabem creient que 

l’única font de plaer sexual són els genitals, precisament perquè el plaer sexual és 
privat, i tota la resta podem ensenyar-la i tocar-la en públic sense sancions” (Olid, 

2019:10) 
 

René De Santis, Metge, Sexòleg i Professor, argumenta que:  
 
“El cuerpo es el sostén de nuestro cerebro y éste puede considerarse como uno de 
los principales órganos sexuales de los seres humanos (...). Es por ello que en el 
ciclo de las necesidades en sexualidad se debe trabajar modificando las vivencias 
para adquirir inteligencia y registro corporal de sensaciones y poder resignificar las 
emociones.” (De Santis 2015:6) 

 

I de la mateixa manera De Santis continua: 
 
“Si intensificamos desarrollar una inteligencia corporal (…) estaremos trabajando en 
reconocer la diversidad corporal y desmitificar los modelos sociales de belleza, de lo 
masculino y lo femenino, del ser varón y ser mujer. De esta manera favorecemos la 
aceptación de los diferentes tipos de imágenes corporales y educaremos en 
desprejuiciar las falsas creencias que se transmiten sobre el mismo en los medios 
masivos de comunicación.” (De Santis, 2015:9). 

 

Júlia Sánchez (Entrevista - annex 1) indica la necessitat de despertar els 
sentits a través del cos i la connexió amb el cor, estant present en tot 
moment amb el que sents i perceps a nivell emocional i corporal. Que el cos 
experimenta, aprèn i gaudeix a través de tots els sentits, els quals com a 
adults hem limitat atès el sistema on vivim i les normes socials imposades.  
 

En el disseny de la proposta psicoeducativa s’introduirà altres maneres de 
relacionar-se eròticament més enllà del coit genitalista i finalista, per 
descobrir l’existència de la diversitat eròtica de cada persona que permet joc, 
connexió, relació i gaudiment amb un mateix i amb els altres. La importància 

de donar poder al plaer corporal, a fomentar la intel·ligència corporal, es 
traslladarà a la proposta psicoeducativa per tal de legitimar la vivència eròtica 
del cos. Reclamo la intel·ligència corporal per incorporar-la a la 
intel·ligència eròtica de les parelles.  
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3. EL DESIG 
 
ESCENA 6: Inquietuds 
 

[ Un raudal de pensaments sexuals emergien dins el meu cap amb una 
freqüència extraordinària. Tenia 14 anys, camí als 15. La meva 
pubertat m’havia fet créixer un desig irrefrenable de sentir plaer i donar 
plaer.  
 
Jo ja havia experimentat en el meu propi idil·li eròtic, en la intimitat, 
descobrir-me i experimentar-me. I és que amb aquella edat, les revistes 
com la “Vale” anaven carregades de contingut sexual, força educatiu. 
Doncs de no saber què era allò de la masturbació, la “Vale” em va 
mostrar la manera d’arribar al màxim plaer que podia trobar al meu cos 
en aquells moments.  
 
No existia l’educació afectiva-sexual. El sexe era brut, era perillós i més 
per una dona. Però jo volia sentir, volia experimentar, el meus cos m’ho 
demanava.  
Tenia uns desigs impulsius de compartir-me amb algú, de sentir-me 
desitjada i desitjar. Clar que havia de ser amb algú especial, l’amor 
romàntic ens ho ha deixat ben clar això, i per tant jo –cal dir que de 
manera inconscient- era una enamoradissa empedreïda per tal de 
justificar poder follar amb qualsevol.  
 
I la fantasia irrompia inqüestionable en els meus pensaments diaris. 
Però el model patriarcal va aparèixer quan jo despuntava per alçar-me 
a conèixer un món carnal molt desitjat i fantasejat. El meu “novio” 
d’aquell moment no només va qüestionar d’immoral tot allò que jo havia 
experimentat abans de conèixer-lo, sinó que amb les subtileses pròpies 
del masclisme em predisposà a limitar-me i a viure una sexualitat 
mutilada. 
 
Vaig mutilar directament les inquietuds eròtiques i sexuals que tenia 
per viure segons el model de parella heteronormatiu estipulat, i a més, 
amb la càrrega d’haver estat “una mica puta”. Encara que realment 
havia desitjat ser-ho, al menys així senties que podies viure la 
sexualitat com et donava la gana, si total, ja tenies el “santbenito” 
posat.  
 
I així vaig mantenir una relació de parella perdent el desig, allunyant-
me del meu propi cos, del meu propi plaer i sotmetent-me al que hi 
havia estipulat com a parella. Sempre primer el plaer d’ell per sobre del 
meu – no explícit, això ja t’ho feia saber la societat i els mitjans de 
comunicació - , perquè l’home té sempre més desig sexual que la dona 
no? No és cert, però m’ho vaig creure durant masses anys. ] 
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3.1 El model heteronormatiu i el desig 
 
El trànsit viscut descriu la pèrdua de desig per seguir l’heteronormativitat 
imposada culturalment. La repressió sexual que ha viscut la dona a occident 
durant centenars d’anys continua present en el nostre cultura, tot i haver 
viscut gràcies al feminisme una revolució sexual de la dona, però la moralitat 
judeocristiana ha limitat el desenvolupament eròtic de la dona relegant-la a la 
procreació, i com diu Antonio Tello, periodista i escriptor (Tello 1992, a 

Hernández, 2011:114) “debe tomarse en cuenta que la sexualidad femenina se 
relacionaba estrictamente a la procreación y satisfacción del varón”. 
 
Tal com esmenta Olid (2019:31) “part del mandat de gènere que ens cau a 
sobre a les dones és precisament no ser subjectes de desig: se’ns educa per 
ser desitjades per homes, no per desitjar ningú.” 
 
El model de resposta sexual circular de la investigadora i professora de la 
Universitat de British Columbia Rosemary Basson (2001, a Gehring 2003), 
planteja que la necessitat d’intimitat emocional seria un dels condicionants 
psicològics més importants per a la satisfacció. On el cicle de resposta 
sexual de la dona seria: intimitat-estimulació-excitació-desig, i argumenta que 
les dones s’interessarien per involucrar-se a la relació sexual després de 
l’estimulació, no abans, sentint més desig després de l’excitació.  
 
La mateixa investigadora explica que la dona i l’home tenen semblants 
respostes sexuals a l’inici de la relació, però després amb el temps, moltes 
dones necessiten de més estímul per sentir desig. 
 
Reflexionant sobre la teoria de Basson (2001, a Gehring 2003), no estarà 
afiançant i negant que les persones, tant homes com dones, som éssers 
sexuats i sexuals des que naixem fins que morim? No estaria perpetuant la 
idea de que la dona té més baix desig sexual que l’home, no tenint en 
compte la perspectiva de gènere i el desig que històricament se li ha negat a 
la dona?  
 
De Santis respon que: 
 
“mientras sigamos considerando a la mujer como neutral en cuanto a su deseo o su 
placer sexual y al varón como activo y merecedor del mismo, seguiremos 
favoreciendo una sociedad que empodera al hombre por sobre las mujeres no 
modificando patrones de patriarcado que se siguen transmitiendo.” (De Santis, 
2015:8). 
 

Bel Olid afegeix una reflexió per reapendre sobre el sexe i el desig: 
 
“(...) potser el que primer hauríem d’aprendre sobre el sexe és a desaprendre. 
Desaprendre el desig que ens han ensenyat que hem de sentir, desaprendre la 
vergonya. Oblidar els cossos que ens han d’agradar obligatòriament, oblidar les 
pràctiques que es conceben com a úniques possibles. Esborrar del cap les imatges 
de la pornografia comercial, oblidar el paper que ens toca jugar.” (Olid, 2019:11). 

 

“El nostre desig es veu afectat sense cap mena de dubte pel que creiem que 
hauríem de desitjar”(Olid 2019:19). 
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Per tant, extraient una petit reflexió al argumentat, sentir o no desig sexual 
pot ser un constructe social amb uns antecedents de centenars d’anys 
arrelats en les creences socials de les persones, sobre què hem de desitjar o 
no segons el mandat de gènere.  
 
El col·lectiu “Harimaguada” de Santa Cruz de Tenerife que treballa per a la 
promoció de les relacions humanes afectives i sexuals positives i saludables, 
indiquen que el desig sexual té una funció molt important: per una banda, la 
recerca de la satisfacció de les necessitats afectives, de comunicació, 
contacte corporal, intimitat i proximitat, afecte, amor i plaer, etc. Necessitats 
bàsiques que tot ésser humà té. I per una altre banda, ens acosta a la 
possibilitat de tenir fills o filles, però això només si ho volem.  
 
Per tant el desig porta a la necessitat d’intimar amb la persona amb qui ens 
relacionem. Però per contra, Basson (2001, a Gehring 2003), indica que la dona 
té un desig neutre i que és la intimitat qui el fa despertar. 
 
Considero que el desig sexual pot avivar-se per atracció física, mental o 
d’altres variables, i moltes vegades sense necessitat de conèixer o haver 
intimat amb aquella persona. La creença de que les dones tenen un desig 
neutre i que aquest només sorgeix un cop hi ha estímul, és seguir els patrons 
heteropatriarcals i normatius.  
 
Olid explica que: 
 
“la banalització de les trobades esporàdiques i la dessexualització de les relacions a 
llarg termini són dues cares de la mateixa comercialització de les relacions sexuals. 
En tots dos casos ens porta a centrar-nos en el desig convencional i egoista, sense 
considerar a l’altra persona algú viu, que també desitja i evoluciona i canvia, algú 
amb qui puc parlar i avançar i negociar. Algú que pot descobrir-me aspectes propis 

que no coneixia i que mereix respecte i atenció.” (Olid 2019:139). 

 

El col·lectiu Harimaguada indica que la recerca de desig és per satisfer les 
necessitats d’intimar amb algú, entre d’altres, però com indica Bel Olid (2019) 
en el paràgraf anterior, sembla que quan ja has intimat prou, la societat del 
consum marcat pel capitalisme, influència com hem de desitjar i a qui, i ens 
indica que hem de buscar una nova parella sexual i més excitant que 
l’anterior?  
 
 

3.2 Intimitat Vs. Desig 
 
La pel·licula Intimacy, dirigida pel director francès Patrice Chéreau (Cassavetti, 

P., Hinstin, J. & Gassot, C. (Productors), 2001), mostra i plasma el desig sexual 
d’una parella heterosexual que manté relacions esporàdiques de caràcter 
purament sexual, on cap dels dos sap qui és l’altre (què fà, qui és, on 
treballa, les seves idees i creences, etc.), atès que quasi no parlen i només 
es centren en el contacte purament carnal.  
 
Però justament, quan ell comença a interessar-se per la vida de la seva 
companya sexual, per la necessitat d’intimar i de connectar emocional i 
afectivament, és quan la relació comença a trontollar.  
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Per tant, podríem pensar que la intimitat ens porta a tenir relacions sexuals 
més satisfactòries o la intimitat apaga el nostre desig i excitació desproveint 
de misteri i passió cap a l’altre, tal com indica la psicoterapeuta Esther Perel 
(2007). 
 
Potser hauríem d’entendre la diferència conceptual que se li dóna a la 
intimitat. Considero que intimitat té a veure amb la confiança, la seguretat i la 
complicitat. Però també té a veure amb la rutina diària de convivència diària, 
tasques i obligacions, que és la que genera aquesta intimitat. Es per això que 
Perel indica que aquesta intimitat pot apagar la flama del desig? Que la rutina 
diària, les tasques i les obligacions domèstiques i parentals/marentals facin 
desaparèixer el desig? 
 
Susan Campbell, Doctorada en Psicologia i autora de diferents llibres, 
expressa que “la intimidad és un proceso, un viaje para abrirse más y más el 
uno al otro” (Campbell, 1991:15) 

 

Després d’haver dialogat amb les autores i autors sobre el desig sexual, 
entenc que els factors que l’influencien tenen a veure no només amb els 
antecedents històrics heteronormatius i patriarcals sobre la perspectiva de la 
vivència de la sexualitat en homes i dones, sinó també amb la necessitat 
d’intimar i generar complicitat amb la parella per tal que el sexe pugui ser 
més satisfactori. “Si coneixes millor una persona, tens més confiança i més 
seguretat per atrevir-te a explorar pràctiques més arriscades o que no saps 
segur si voldràs portar fins al final” (Olid, 2019139).  
 
Des de la meva experiència pròpia com a dona, amant, parella, professional i 
recercadora, crec que aquesta rutina diària entesa com a negativa i 
estressant d’obligacions apaga qualsevol petita flama que es pugui avivar, 
però no per això s’ha de caure en la trampa del dia a dia. És que el desig ha 
de ser sempre espontani? És que hem de viure en aquesta rutina sense 
posar de la nostra part, per mantenir el desig i la satisfacció eròtica-afectiva?  
 
Com s’ha comentat l’ésser humà té una necessitat essencial per sentir 

seguretat, permanència, fiabilitat, estabilitat i continuïtat. Mentre que l’altre 
necessitat com la passió i el desig s’alimenta d’innovació i canvi, on el risc i 
l’aventura cobren molta importància (Perel, 2007). 

Busquem que la nostra relació sigui duradora i estable, i alhora que ens 
desperti els nostres desitjos més carnals. Perel (2007) indica que és un gran 
repte buscar l’emoció en la mateixa relació en la que s’estableix un vincle de 
permanència. Per tant, és possible mantenir la intimitat i la passió alhora?  
 
 
ESCENA 7: On està el meu desig? 

 
[ No podia creure que em tornés a passar. Als meus 30 anys i sentint 
que ja no necessitava el sexe. La meva relació de parella, amb qui 
portava 5 anys convivint-hi,  era plena d’amor, respecte i congeniàvem a 
la perfecció. Però el meu desig em va abandonar. Va marxar, sense 
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avisar, com si no volgués formar ja part de mi. ¿Què m’havia passat? 
Sentia que no desitjava ningú, ni a mi mateixa.  
 
Feia mesos que em sentia buida, volia tornar a connectar amb mi, a 
despertar el meu cos  i connectar amb el de la meva parella, a qui volia 
tornar a desitjar com ho havia fet. I vaig prendre la decisió de buscar 
ajuda a una Sexòloga. Només a la primera visita ja vaig entendre què 
passava. Primer: les pastilles anticonceptives (que prenia per problemes 
ginecològics) em tendien al baix desig. Segon: el meu desig estava sec, 
sense fantasia. I tercer: estava cansada de menjar “macarrons”(coit) 
cada dia. Era essencial introduir més diversitat en el menú, i que plats 
que també m’agradaven i podien convertir-se en preferits, també fossin 
igual d’importants que els macarrons, però fins aleshores es considerava 
menjar de “segona”, o millor dit “preliminars”. ] 

 
Aquest trànsit permet albirar que el desig (tot i ser influenciat per 
medicacions i que s’hauria d’investigar realment la seva influència) és 
quelcom cultivable. I que no tenir en compte altres diversitats eròtiques, 
només les centrades al coit, poden disminuir el desig de qualsevol.  
 
 

3.3 Un desig cultivable  
 
En aquest últim trànsit s’indica que el desig estava sec. La resposta sexual 
s’inicia amb el desig, i aquest es cultiva, es rega i es cuida. Per fomentar el 
propi desig eròtic, seria ideal realitzar certs exercicis i així enfortir un 
aprenentatge que perduri en el temps.  
 
Això s’anomena enfortir les connexions neuronals o crear una habituació, tal 
com indica la sexòloga Maria Esclápez (2017), la plasticitat neuronal es una 
hipòtesi que postula que la ment de l’ésser humà és com una pissarra, i que 
el coneixement es construeix a partir de l’experiència derivada de la 
percepció sensorial.  
 
Tasso (2008), explica que el desig és alimentat per la fantasia i que aquesta 
última pertany a l’imaginari eròtic individual de cada un de nosaltres, és a dir 
que el desig es subjectiu, i tot i que les fantasies operen amb els mateixos 
elements imaginaris que el desig, no es porten a terme mai, és a dir no 
formen part de la realitat, però si ajuden a mantenir una vida eròtica. 
 
Per tant, el que jo no sabia és que cultivant el desig, l’insereixes com una 
part més a la teva vida, donant-li un espai per a què creixi dins teu. Aquest 
desig es pot cultivar de moltes maneres: parlant de sexe, disfrutant de tu 
mateix/a i la teva sexualitat a plena consciència, llegint novel·les eròtiques, 
escriure relats eròtics, visualitzar curtmetratges eròtics-pornogràfics, imaginar 
fantasies sexuals, etc. (Esclápez, 2017). 

 

Júlia Sánchez (transcripció entrevista a l’Annex 1) argumenta que per tal de 

millorar la intel·ligència eròtica de la parella és necessari l’autoconeixement i 
l’autoplaer, així com donar temps a la parella per gaudir-se. 
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I cultivar el desig, regant-lo diàriament, significa temps tal com ha indicat 
Júlia Sánchez.  Doncs el desig necessita de temps per tu i per la parella (la 
nostre vida actual ve marcada per la màxima producció diària estipulada pel 

capitalisme, atenent obligacions i tasques domèstiques i marentals/parentals) 
sortir de la zona de confort i inclús incorporar un estímul nou a la relació que 
facin despertar el desig, legitimant la diversitat eròtica, no només menjar 
macarrons cada dia, sinó tenir més varietat al menú (sexe oral, masturbació, 
massatges eròtics, etc.) no com a preliminars ni com a finalistes, sinó com a 
gaudiment. 
 
De cara a l’elaboració de la proposta psicoeducativa per el foment de la 
intel·ligència eròtica, es tindrà en compte introduir aspectes per a “regar” el 
desig eròtic-sexual de les persones, que puguin tenir eines i recursos per a 
fomentar aquest desig tant individualment com en el sí de la parella 
(l’autoexploració i l’autoconeixement), planejar les cites quan les obligacions i 
les tasques ofeguen, i entendre que la intimitat a vegades col·lisiona amb la 
passió, pel què introduir aspectes novedosos serà important per reviure la 
relació amb més satisfacció i desig.  
 
Tal com diu Marcel Proust, novel·lista, assagista i crític francès: “El verdadero 
viaje del descubrimiento no consiste en buscar nuevos paisajes, sino en ver 
las cosas con nuevos ojos.” 
 

5.1 Aportació a la societat i la ètica professional 
 
L’educació afectiva sexual sempre ha estat un tabú, però essencial per 
treballar valors com el respecte, la tolerància i la llibertat. Som éssers 
sexuats i socials des que naixem fins que morim, i la nostre felicitat i benestar 
es fonamenta en les nostres habilitats socials, emocionals, afectives i 
eròtiques.  
 
Per a la realització de la proposta psicoeducativa per fomentar la 
intel·ligència eròtica de les parelles, es regirà pel codi ètic i deontològic 
professional de la Psicopedagogia (Col·legi de Pedagogs de Catalunya) i la 
Sexologia (Associació Estatal de professionals de la sexologia - AEPS). 
Ambdós codis deontològics tenen en compte els següents aspectes ètics: 
 
- La responsabilitat ètica del professional de fer el que estigui al seu abast 
per aconseguir la major eficàcia i qualitat possible en la seva tasca. 
- Mantenir el secret professional i la confidencialitat en l’exercici professional. 
- Potenciar el benestar educatiu de la col·lectivitat i interpretar les necessitats 
educatives, creant consciència i afavorint els procediments de coneixement i 
de desenvolupament.  
 
La present recerca es porta a terme en dues parts. Una part inicial més 
teòrica, on la ètica és present en la metodologia autoetnogràfica, generant un 
diàleg amb els autors de la bibliografia recercada. 
 
I una segona part, on es porta a terme el disseny de la proposta 
psicoeducativa, on la dimensió ètica té en compte que aquesta proposta no 
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representa una solució immediata per eliminar les problemàtiques o 
dificultats afectivosexuals de la parella, sinó que ofereix un nou enfocament 
amb eines i recursos per establir relacions satisfactòries i saludables, 
tenint en compte que  es trobaran generalitzacions, i és possible que a 
vegades les persones no s’identifiquin en segons quines propostes o 
argumentacions, doncs com a éssers únics, totes les persones tenen les 
seves preferències, maneres de pensar, ser, sentir i expressar diferents. Per 
això el seu disseny i elaboració és a adaptable a diferents persones i parelles 
respectant les seves sexualitats i diversitats. 
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6. Marc metodològic  
 
La present investigació està realitzada en dos parts: Per una banda  
l’enfocament autoetnogràfic  com a modalitat d’escriptura i recerca, entrant 
en diàleg amb altres autors de la bibliografia recercada i relacionant-la amb la 
pròpia vivència a través dels trànsits mostrats. El relat autoetnogràfic em 
permet una primera aproximació a les nocions clau d’aquest projecte 
d’investigació per escoltar de nou aquestes nocions i problematitzar-les de 
manera personal i contextualitzada. 
 
Per altra banda, una segona part, on s’explicarà el disseny de la proposta 
psicoeducativa pel foment de la Intel·ligència Eròtica de la parella 
heterosexual basada en la pedagogia constructivista i la pedagogia feminista. 
 
Així mateix es tindrà en compte la pedagogia basada en les Tecnologies de 
la Informació i la Comunicació (TIC), ja que la proposta es vol portar a terme 
a través d’una plataforma virtual. 
 

6.1 Metodologia autoetnogràfica 
 
Tal com s’ha explicat breument al marc teòric, aquest present treball 
investigatiu està realitzat des de l’enfocament autoetnogràfic, per tal de 
plasmar una investigació on la recercadora es situa com a lloc de partida de 
la investigació. Aquesta perspectiva, és una metodologia qualitativa que 
permet una construcció del coneixement, generant trànsits que porten a la 
recercadora a un exercici investigatiu entrant en diàleg amb conceptes que 
aporten autors de diferents perspectives bibliogràfiques afins al tema de 
recerca. 
 
Tal com explica Noelia Garcia (2013), Investigadora que parla sobre 
l’autoetnografia, indica que aquesta metodologia “és una estratègia 
d’investigació qualitativa que posa de relleu el lloc que ocupa el subjecte que 
investiga en contextos de producció de coneixement.”(Garcia, 2013:2) 
 
Aquesta metodologia transgredeix la idea tradicional de la producció de 
coneixement, ja que qüestiona les vies de re-producció, com diu Charli G. 
Valdez, Investigador sobre l’expressió autoetnogràfica “un dels trets 
principals d’una perspectiva autoetnogràfica consisteix en què l’autoetnògraf 
és un transgressor de límits” (Valdez, 2012:80 a Cano, 2019:49).  
 
El que permet aquest enfocament és posar en diàleg els meus diferents jo’s, 
com anomena Julián Andrés Cano (2019) en la seva tesi basada en la 
metodologia autoetnogràfica: el jo com a estudiant, el jo com a dona, el jo 
com a companya i amant, el jo recercadora, etc., en la narració, la recerca i 
el diàleg, de com reproduïm rols socialment apresos i de la possibilitat de 
deconstruir-los a través de nous conceptes, d’argumentacions i mirades a 
altres possibilitats que ens dota la diversitat d’autors i perspectives que es 
plantegen.  
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De la metodologia autoetnogràfica, tal com expliquen Berger & Luckman, 
investigadors i sociòlegs, es considera que “la realitat està socialment 
construïda i que el significat es construeix mitjançant interacció simbòlica (el 
llenguatge)” (Berger & Luckman, 1996 a Ellingson & Ellis, 2008:449 a Duran 2012:28). 
 
Per a portar a terme aquest enfocament, la recercadora es basa en la 
identificació dels focus culturals, allò que s’ha construït socialment i influencia 
la nostre manera de percebre la realitat, i on ara, amb la recerca, volem 
posar llum, enfocar, per tal de mirar de nou, qüestionat-ho.  
 
D’aquests focus, la recercadora connecta amb als seus trànsits, aquella 
vivència i experiència viscuda que li genera un moment de consciència, un 
episodi crític marcat a foc en la història de vida. I del trànsit s’extreu la 
vinyeta, on la narració pren forma d’escena i es “problematitza les categories 
socialment construïdes mostrant com juguen en el món i com nosaltres les 
incorporem en les nostres identitats o no” (Ellignson & Ellis, 2008:455 a Duran 

2012:32). D’aquesta manera es posen en relació amb aspectes sociològics, 
amb les forces socials i culturals amb què es relaciona (Hernández & Rifà, 

2011:12 a Duran 2012:39).  
 
L’autoetnografia està sotmesa a la subjectivitat, doncs “el text autoetnogràfic 
emergeix de l’experiència corporalitzada de l’investigador, que contínuament 
reconeix i interpreta els residus que la cultura inscriu en la seva subjectivitat” 
(Hernández & Rifà, 2011:30 a Duran 2012: 37). Doncs l’estratègia de l’autoetnografia 
“es sustenta en el principi de la participació del subjecte investigador en la 
producció del coneixement, en la comprensió del sentit i en la construcció de 
la cultura.” (Garcia, 2013:4). Per tant s’entendria com una metodologia 
experiencial, on existeix una doble intenció “l’investigador és art i part del 
fenomen que es vol narrar” (Scribano i De Sena, 2009:8 a García 2013:4).  
 
Per tant, la metodologia autoetnogràfica em permet realitzar una investigació 
qualitativa d’on s’extreuen unes reflexions que seran el punt de partida per a 
generar el disseny de la proposta psicoeducativa afectiva-sexual, l’última 
fase d’aquesta investigació.  
 
La utilització de la metodologia autoetnogràfica en la present investigació ve 
donada per la possibilitat d’indagar, descobrir i construir a través de les 
meves pròpies vivències, el que permet entrar en diàleg amb els autors i 
explorar i respondre les preguntes que em neguiteixen, m’interpelen i que 
vertebren la present investigació.  
 
Des del meu punt de vista, l’autoetnografia em proporciona abordar de 
manera qualitativa i eficaç una qüestió personal i íntima que he viscut en 
la meva pròpia pell, la vivència de la sexualitat i l’erotisme en parella, i això fa 
que resulti idònia aquesta metodologia per a la investigació que es realitza el 
present treball.   
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6.2 Entrevista a Júlia Sànchez, fundadora de Celebrem la Sexualitat a 
través de la Maleta pedagògica 
 
A part de la metodologia autoetnogràfica, es portarà a terme l’entrevista, una 
tècnica d’investigació qualitativa amb el principal propòsit d’obtenir 
informació, percepcions, creences, opinions i significats de l’especialista en 
Educació Sexual i Afectiva Júlia Sànchez.  
 
Júlia Sánchez viu a Barcelona i treballa per diferents escoles, entitats i grups. 
Considero molt important poder aportar la seva visió a la investigació que es 
presenta, atès la seva experiència en educació afectivosexual i la seva 
trajectòria tant acadèmica com professional a prop de les vivències eròtiques 
i sexuals de les persones. L’aportació de les seves reflexiones i crítiques del 
sistema actual de relació sexoafectiva en parella, poden enriquir el treball a 
l’aportar la seva experiència pràctica a la recerca bibliogràfica que s’ha 
realitzat en aquesta investigació.  
 
Vaig contactar amb la Júlia Sánchez a través de la Noemí Durán, la meva 
tutora del present treball final de Màster en Psicopedagogia. L’elaboració de 
les preguntes s’ha realitzat a través de la investigació acadèmica i 
professional de la Júlia per conèixer quina formació i experiència laboral en 
l’àmbit ha desenvolupat.  
 
D’aquesta manera he pogut adequar les preguntes de l’entrevista per 
entendre i comprendre la seva pràctica diària i conèixer les seves idees i 
reflexions en relació a l’erotisme i el desig en la parella.  
 
Realitzar aquesta entrevista permet accedir a la saviesa de la Júlia entorn 
l’educació eròtica-afectiva per tal d’elaborar una proposta psicoeducativa pel 
foment de la intel·ligència eròtica de les parelles, i així oferir una formació 
real i eficaç, connectada amb les dificultats del desig que poden patir les 
parelles, amb les màximes garanties de qualitat psicopedagògica. 
 
Per a Norman K. Denzin i Yvonna S. Lincoln, experts en investigació 
qualitativa, l’entrevista és “una conversación, es el arte de realizar preguntas 
y escuchar respuestas”(Denzin i Lincoln, 2005:643 a Vargas 2012:3). 
 
El tipus d’entrevista utilitzada és l’entrevista no estructurada, que permet la 
interacció entrevistat-entrevistador i les preguntes poden ser de caràcter 
obert. Aquesta tipologia d’entrevista es molt flexible i s’adapta a les 
necessitats de la investigació i a les característiques dels entrevistats.  
 
Rodolfo Fernández (s.d.), professor i historiador, explica: 
“La entrevista (…) constituye el fluir natural, espontáneo y profundo de las vivencias 
y recuerdos de una persona mediante la presencia y estímulo de otra que investiga, 
quien logra, a través de esa descripción, captar toda la riqueza de sus diversos 
significados.” (Fernández, s.d:15 a Vargas 2012:21). 

 
 
L’entrevista a la Júlia Sánchez la podeu escoltar a través de la plataforma 
SoundCloud: AQUÍ.  

https://soundcloud.com/laura-m-c-490743596/entrevista-a-julia-sanchez
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Així mateix, podreu trobar la transcripció literal de l’entrevista a l’annex del 
present treball.  
 

6.3 Bases epistemològiques que guien la proposta que vull dissenyar 
 
A continuació vull remarcar també, des d’un punt de vista epistemològic, les 
bases en què se sustentarà la proposta psicoeducativa afectiva-sexual. Ens 
basarem en la Pedagogia Constructivista, la Pedagogia Feminista i la 
Pedagogia basada en les TIC. A continuació n’exposo les característiques. 
 
Pedagogia Constructivista 
 
Per Pedagogia constructivista entendríem que l’aprenentatge i 
l’ensenyament, tal com indica César Coll, psicòleg i professor, “promueve la 
actividad mental constructiva del alumno, responsable de que se haga una 
persona única, irrepetible, en el contexto de un grupo social determinado.” 
(César et Al.1996:15). Per tant, es considera a l’alumne/a un subjecte actiu 
del seu propi aprenentatge, en contraposició a la concepció de l’alumne/a 
com a subjecte passiu que “no sap” i ha d’aprendre, del mestre que “té tot el 
saber” i l’ensenya.  
 
Així mateix, Coll et Al. (1996) fan èmfasi a la importància del caràcter actiu de 
l’aprenentatge i indiquen que és fruit d’una construcció personal i que no 
només hi intervé la persona que aprèn, sinó que els agents culturals i 
educatius de l’entorn són necessaris per a crear aquesta construcció del 
coneixement. 
 
La proposta psicoeducativa que es vol portar a terme estarà emmarcada en 
la pedagogia constructivista, per tal que les persones puguin aprendre i 
assimilar els nous coneixements als que ja tenen i han assimilat a través de 
les seves vivències i experiències. Es realitzarà a través de mòduls 
educatius, on les persones poden adquirir i construir l’aprenentatge al seu 
ritme. 
 
Pedagogia feminista 
 
La pedagogia feminista genera una conscienciació d’igualtat, llibertat, 
democràcia i justícia social. A través d’aquesta pedagogia es pot eradicar el 
patriarcat, perquè el feminisme inclou les diversitats de les persones, 
fomentant el respecte i la tolerància. 
 
Aquesta pedagogia fomenta les relacions eròtica-afectives saludables. Paulo 
Freire, educador i expert en educació argumentava que és necessari: 
 
“Una educación que sea capaz de visibilizar las desigualdades, tomar consciencia 
sobre ellas, romper los mecanismos de su normalización y crear, generar y construir 
alternativas de acción. En estos términos, una educación como práctica de libertad 
se define también como feminista en la medida que transforma y apoya relaciones 
sociales, humanas, en igualdad y con justicia social.” (Freire, 1979 a Martínez, 2016:3). 
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Una pedagogia feminista esdevé una poderosa opció de canvi i de 
transformació social del model actual que vivim, l’heteropatriarcat, ja que 
proposa la construcció de relacions eròtica-afectives basades en l’equitat, la 
tolerància i el respecte. Educant des d’aquesta perspectiva es pot 
desenvolupar en les persones un esperit crític que generi reflexió sobre el 
sistema patriarcal que esdevé limitador en la vivència eròtica i sexual de les 
persones, i també desigualtat entre home i dones.  
 
És necessari incidir en la comunitat per generar transformació social i 
desenvolupar altres maneres de relacionar-se més democràtiques, 
saludables i respectuoses amb les persones, sigui del gènere, identitat o 
orientació que sigui.  
 
Ana Sánchez i Ana Iglesias (2017), professores i Doctores en Pedagogia, 
expliquen que es segueix socialitzant en un sistema bipolar de rols sexuats, i 
d’aquí la importància de desafiar la desigualtat en funció del gènere a través 
de models educatius obertament antisexistes, qüestionant aquest tipus de 
jerarquies amb programes, plans i projectes, apostant per un model 
democràtic d’educació en igualtat de gènere. 
 
Tal com explica Ana Irene Pérez, Marta Nogueroles i Ángel Méndez, 
Investigadores sobre l’educació feminista (2017:1): 
 
“Hombres y mujeres son sujetos socialmente construidos y, mientras ellos aprenden 
a hacer uso de sus privilegios de género, nosotras seguimos siendo socializadas 
para aceptar lo que Bourdieu (1998) llamó la dominación masculina, gracias a la 
invisibilidad que ha ido adquiriendo un machismo de formas cada vez más sutiles”. 
 

A través de la proposta psicoeducativa per fomentar la Intel·ligència Eròtica 
de les parelles, es vol realitzar una educació afectiva-sexual basada en la 
pedagogia feminista com a eina de transformació de la realitat 
heteropatriarcal i normativa, construint una ciutadania basada en la igualtat i 
la llibertat.  
 
Pedagogia basada en la tecnologia de la informació i comunicació (TIC) 
 
Els entorns virtuals d’aprenentatge compleixen un rol innovador en el procés 
d’ensenyament, tal com argumenta Eva Cedeño (2019), investigadora de 
l’aprenentatge en entorns virtuals. Indica que l’aprenentatge en el context 
virtual ha revolucionat el procés educatiu, on és possible crear una comunitat 
virtual, un espai on els estudiants poden estar interconnectats i on es genera 
nou coneixement col·laboratiu, en comptes de ser simples espectadors del 
missatge. 
 
Aquesta proposta psicoeducativa que es planteja en el present treball 
investigatiu, té la intenció i la responsabilitat de poder ser motor de canvi en 
la societat a través de les TIC. Com un agent de transformació de l’actual 
paradigma sexual-afectiu (heteropatriarcat) al sistema feminista, més 
igualitari, democràtic i tolerant. 
 
Realitzar aquesta proposta basada en les TIC permet accedir a població que 
no podria assistir i aprendre de manera presencial. Les TIC cada vegada 
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evolucionen més ràpid, i podem aprofitar-ho tenint en compte la importància 
d’oferir una formació de qualitat, considerant a les persones creadores i 
protagonistes del seu propi aprenentatge.  
 
Cedeño (2019) argumenta que l’entorn virtual de treball permet més 
flexibilitat i propicia major protagonisme a l’estudiant, qui posseeix una sèrie 
d’eines i recursos amb les que pot aprendre de manera autònoma i al seu 
ritme, molt en consonància amb l’enfocament constructivista. A més, els 
espais virtuals d’aprenentatge “están organizados de tal manera que el 
estudiante visualice los contenidos y herramientas diseñadas para hacer más 
productivo su proceso formativo” (Cedeño, 2019:4) 

 

Tot i així, és important tenir en compte que per a generar una educació de 
qualitat i canvi de paradigma eròtic-afectiu de les parelles, serà essencial 
poder realitzar una orientació i acompanyament adequat al ritme de cada 
persona. Aquest acompanyament es podrà realitzar de manera presencial o 
via skype, per tal d’assessorar, orientar i intervenir psicoeducativa i 
sexològicament en el seu procés.  
 

6.4 Temporització de la investigació 
 
A través d’un Diagrama de Gantt, que estableix la duració d’un projecte 
expressada a través d’una llista d’activitats limitats en el temps (Sainz, 2015), 
es pot reflectir el cronograma de les activitats que es portaran a terme per a 
realitzar el procés investigador: 
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7. Anàlisi de resultats / Elaboració de la proposta 
psicoeducativa 
 
Com a resultat de la investigació portada a terme a través de la metodologia 
autoetnogràfica en diàleg amb les autores i autors de la bibliografia 
recercada, es mostra seguidament un mapa mental per explicar els resultats 
que se n’extreuen.   
 
Constel·lació: mapa mental visual del corpus del marc teòric 
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La principal hipòtesi d’on parteixo son que les parelles heterosexuals  de 
llarga duració perden el desig eròtic-afectiu, una hipòtesi influenciada per la 
creença de la dessexualització de les parelles de llarga duració (Olid,2019), 
que considero que està arrelada en la nostre societat.  
 
A partir d’aquesta creença, vaig preguntar-me si realment era un estereotip i 
existien factors que minvaven el desig de les parelles atès el sistema 
patriarcal i heteronormatiu que vivim actualment i per tant, analitzant i 
reflexionant sobre aquests aspectes, poder proposar una orientació guiada 
pel paradigma feminista, que permet i possibilita les relacions basades en el 
respecte, la tolerància i la diversitat, per tal de millorar el desig i la satisfacció 
i que les parelles poguessin viure amb la major satisfacció i plenitud possible.  
 
I així va sorgir la pregunta motor de la present investigació: quins són els 
aspectes del sistema patriarcal i heteronormatiu que condicionen la 
disminució del desig i erotisme en les parelles? 
 
Això em va portar a realitzar profundes reflexions portades a terme a través 
del diàleg amb els autors i autores ja nombrades, per tal d’entendre quins son 
aquests aspectes i com trencaríem amb aquest sistema cap al paradigma 
feminista, que estipula un model més igualitari, democràtic i de relacions 
més saludables i respectuoses amb les persones. 
 
La metodologia autoetnogràfica m’ha permès crear un corpus tèoric que 
m’orienta a crear la proposta psicoeducativa per fomentar la intel·ligència 
eròtica, objectiu principal de la present investigació.  
 
La constel·lació presentada, serveix per poder observar d’una manera global 
els aspectes del sistema patriarcal i heteronormatiu que ens influència 
negativament en les nostres relacions interpersonals, marcant les maneres 
de ser, fer i sentir segons el gènere i limitant la nostre vivència afectiva i 
sexual, cap a les propostes de millorament a través del paradigma feminista.  
 
La ruta de pensament particular realitzada en l’actual investigació, em permet 
presentar una proposta psicoeducativa en format website guiada a través 
d’un full de ruta, tot oferint un itinerari d’aprenentatge que parteixi de la 
comprensió de la forta influència del sistema heteronormatiu i patriarcal sobre 
la nostre sexualitat, afectivitat i erotisme, per traspassar i transformar 
aquestes vivències que minven el desig de les parelles cap al paradigma 
feminista, el qual aporta altres matisos per restablir i millorar el desig i la 
satisfacció que experimenten.  
 
És a dir, poder oferir un camí d’acompanyament en aquesta 
transformació tot proporcionant eines i recursos cap a l’aprenentatge 
constructiu i significatiu.  
 
D’aquesta manera, esbossaré la proposta psicoeducativa pel millorament de 
la intel·ligència eròtica (també corporal i emocional-afectiva) de les parellles, 
que concebo com els resultats on he pogut arribar després de la reflexió 
autoetnogràfica traçada en el marc teòric. 
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Pregunta-motor i 
subpreguntes que 

generen la reflexió per 
a la proposta 

 

MÒDULS 
 

TEMES 
 

SISTEMA PATRIARCAL I 
HETERONORMATIU 

 

PARADIGMA 
FEMINISTA 

 

ACTIVITATS 
 

Quins son els aspectes del 
sistema heternormatiu i 

patriarcal que 
condicionen la disminució 
del desig i l'erotisme en 
les relacions de parella 
heterosexuals de llarga 

durada? 

INTRODUCCIÓ 
 

Presentació de la 
formació pel foment de 
la Intel·ligència eròtica 

de la parella. 
 

Introducció al 
funcionament dels 

mòduls a través de les 
TIC. 

   

És el mercat del 
consumisme sexual, on 
cada relació ha de ser 
millor que l'anterior, 

passant d'una relació a 
una altre quan la 

"guspira" del desig 
desapareix? 

1. PARELLA 
 
 

Foment de la 
intel·ligència emocional 

i afectiva 
 

1.1 La relació 
sexoafectiva 

 

Estil relacional 
heteronormatiu: la 
parella i la relació 

sexoafectiva 
 

Altres estils relacionals 
sexoafectius. La 

dissidència. 
 

Activitat de reflexió 
personal sobre l'estil de 

parella: compromís, 
comunicació, preferències 

relacionals. 
 

Quin sistema de relacions 
interpersonals sexuals i 

afectives apaguen la 
flama del desig i 

l'erotisme? 

  

El mandat de gènere: què 
estipula el sistema de 

com hem de ser, actuar i 
sentir segons el gènere. 

 

Trencament amb el 
mandat: harmonia entre 
el que penses(ment), el 
que sents(emocions) i el 

que fas (conducta). 

Activitat de reflexió sobre 
què vol un a la seva vida 

personal, eròtica i sexual. 
Posada en comú amb la 

parella. 

Les pel·licules Disney i les 
comèdies romàntiques 
han limitat i influenciat 

les nostres relacions 
interpersonals en 

maneres de fer, ser i 
comportar-se? 

 

  

La idealització romàntica i 
mites de l'amor romàntic. 

 

Relacions saludables 
d'empoderament 

individual i de parella. 
 

Activitats per fomentar les 
habilitats comunicatives, 

l’empatia, la tolerància i la 
comprensió. 
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Els llenguatges sexuals 
que tenen els homes i les 

dones genera una 
vivència d'insatisfacció 

quan porten varis anys de 
relació? 

2. EROTISME 
 
 

Foment de la 
intel·ligència corporal 

 

2.1 El model 
heteronormatiu 

 

La construcció social de la 
sexualitat: què és 

acceptable i "normal" en 
la societat patriarcal 

 

Comprendre la diversitat 
eròtica de les persones 

 

Legitimar les peculiaritats 
eròtiques. Activitat de 

comunicació amb la parella 
sobre gustos i preferències 

 

Opera més la quantitat 
que la qualitat de les 

relacions sexuals? 
 

2.2 El cos 
 

Coitcentrisme: genitalitat 
i finalitat 

 

L'erotització del cos i la 
seva legitimació. 

 

Activitats relacionades 
amb els sentits i les 
percepcions del cos. 

Conèixer el cos. 

L'individualisme extrem 
del sistema capitalista fa 
que no tinguis en compte 
el plaer de l'altre, per tant 
estem desconnectats del 
desig i de l'erotisme de 

l'altre? 

  

Bilingüisme sexual: 
comprendre els 

llenguatges sexuals per 
gènere 

 

Exploració d'altres plaers 
a soles i compartida. 

 

Activitats d'autoexploració 
eròtica i sexual "deixar-se 
portar" Permetre's sentir. 
Posada en comú amb la 
parella. Exploració de 

zones erògenes. 

Quin és el bagatge 
històric en la vivència de 

la sexualitat que ha 
marcat el sistema 
heteropatriarcal i 

normatiu que vivim? 

3. DESIG 
 
 

Foment de la 
intel·ligència eròtica. 

 

3.1 El model 
heteronormatiu i el 

desig 
 

Antecedents de repressió 
sexual de la dona 

 

Responsabilitat del propi 
plaer sexual. Egoisme 

sexual positiu. Empoderar 
la dona en el desig i la 

sexualitat. 
 

Activitat de posar en comú 
les necessitats eròtiques i 

sexuals de cada un. 
 

La Intimitat i la confiança 
va en contra del desig que 

potser necessita de 
misteri, aventura i 

innovació? 

 
3.2 Intimitat vs. Desig 

 

Tasques domèstiques, 
tasques 

parentals/marentals de la 
rutina diària. 

 

Necessitat d'intimitat, 
afectivitat  i connexió 

amb l'altre. 
 

Activitats per parlar de les 
necessitats d'intimitat i 
afectivitat de la parella. 
Planificar les trobades 

eròtiques-sexuals. 

Es que el desig ha de ser 
espontani sempre, sinó 

no existeix amor o 
atracció? 

 
3.3 Un desig cultivable 

 

La creença de que l'home 
té més desig que la dona. 

I que el desig ha de ser 
espontani. 

 

Cultivar el desig: temps, 
sortir de la zona de 

confort, mantenir una 
vida eròtica, legitimar el 

plaer corporal. 
 

Activitats per fomentar la 
fantasia, mantenir la vida 
eròtica i donar-li espai i 

temps de qualitat a 
l'erotisme i la sexualitat a 

soles i en companyia. 

 



Aquesta proposta psicoeducativa té la intenció de portar-se a terme 
mitjançant les TIC. És una formació que es realitza de manera online, per 
arribar al màxim de població possible, trencant les barreres geogràfiques, de 
temps i de disponibilitat. A més, la formació pot anar acompanyada 
d’assessorament via skype o presencial, sempre que les parelles ho vulguin 
sol·licitar.  
 
A través del següent enllaç es pot accedir a la pàgina pilot de com serà la 
formació psicoeducativa pel foment de la intel·ligència eròtica de la parella, 
oferint la formació en català i castellà, la qual pot consultar-se, tenint en 
compte que encara s’està construïnt. 
 

https://alquimiaerotica.com/inteligencia-erotica/ 
 
 

7.1 La proposta psicoeducativa: els mòduls 
 
Abans d’iniciar la formació es realitzarà una introducció tot presentant la 
formació pel foment de la Intel·ligència Eròtica de la parella. Aquí s’introduirà 
el funcionament dels mòduls i s’orientarà a la ruta de l’aprenentatge, fent un 
petit resum de cada apartat per facilitar una visió general de què hi trobaran a 
la formació.   
 
Tots els apartats tenen els seus corresponents exercicis, activitats, recursos i 
eines per tal de generar un aprenentatge més significatiu i constructiu, 
generant noves maneres de viure les relacions interpersonals.   
 

1. La parella 
 

Arrel de la pregunta-motor de la investigació, em van sorgir varies 
subpreguntes en relació als conceptes claus desgranats al marc teòric. En 
relació a la parella, les preguntes que em van fer reflexionar i analitzar aquest 
concepte clau varen ser:  

• És el mercat del consumisme sexual, on cada relació ha de ser millor que 
l'anterior, que et fa passar d'una relació a una altre quan la "guspira" del 
desig desapareix? 

• Quin sistema de relacions interpersonals sexuals i afectives apaguen la 
flama del desig i l'erotisme? 

• Les pel·lícules Disney i les comèdies romàntiques han limitat i influenciat 
les nostres relacions interpersonals en maneres de fer, ser i comportar-
se? 

 
La generació d’aquestes preguntes m’ha portat a dialogar amb les autores i 
autores de la bibliografia recercada per tal d’entendre des d’on partim la 
nostre vivència marcada i influenciada pel sistema actual, i com podem 
generar noves relacions sexoafectives de qualitat i satisfactòries, 
transformant-les en vivències sota el paradigma feminista, que permet 
generar noves maneres d’entendre les relacions interpersonals d’una manera 
més igualitària, lliure, tolerant i respectuosa.   

https://alquimiaerotica.com/inteligencia-erotica/
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En aquest mòdul es tractaran els següents temes des de la mirada actual 
heteropatriacal i normativa cap a la transformació a la vivència al paradigma 
feminista : 
 
 

SISTEMA PATRIARCAL PARADIGMA FEMINISTA 

Estil relacional heteronormatiu: la 
parella i la relació sexoafectiva. 

Altres estils relacionals sexoafectius. 
La dissidència. 

El mandat de gènere: què estipula el 
sistema de com hem de ser, actuar i 
sentir segons el gènere 
 

Trencament amb el mandat: 
harmonia entre el que penses(ment), 
el que sents (emocions) i el que fas 
(conducta). 

La idealització romàntica i mites de 
l'amor romàntic. 
 

Relacions saludables 
d'empoderament individual i de 
parella. 

 
 
Activitats: 

• Activitat de reflexió personal sobre l'estil de parella: compromís, 
comunicació, preferències relacionals. 

• Activitat de reflexió sobre què vol un a la seva vida personal, eròtica i 
sexual. Posada en comú amb la parella. 

• Activitats per fomentar les habilitats comunicatives, l’empatia, la 
tolerància i la comprensió. 

 
 

2. L’erotisme 
 

Un cop assolit el mòdul de la parella, entenent i comprenent els conceptes 
que s’hi tracten per millorar les habilitats comunicatives, tenir en compte la 
influència de l’amor romàntic i possibilitar vivències dissidents, les parelles 
poden endinsar-se en l’erotisme, pas inicial per entendre l’eròtica i la 
sexualitat tant de l’home com de la dona marcada i influenciada pel sistema 
imperant.   
 
La reflexió sobre l’erotisme i la vivència que en poden tenir les parelles em va 
generar les següents preguntes: 

• Els llenguatges sexuals que tenen els homes i les dones genera una 
vivència d'insatisfacció quan porten varis anys de relació? 

• Opera més la quantitat que la qualitat de les relacions sexuals? 

• L'individualisme extrem del sistema capitalista fa que no tinguis en 
compte el plaer de l'altre, per tant estem desconnectats del desig i de 
l'erotisme de l'altre? 

 
A través del diàleg amb les autores i autors de la bibliografia i l’anàlisi de les 
meves pròpies vivències, entenc que és important donar una nova visió a 
l’erotisme, on reclamo l’erotització del cos tant invisibilitzada pel sistema 
patriarcal que impera. Així, els temes que es tractaran en aquest mòdul seran 
els següents: 
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SISTEMA PATRIARCAL PARADIGMA FEMINISTA 

La construcció social de la sexualitat: 
què és acceptable i "normal" en la 
societat patriarcal. 

Comprendre la diversitat eròtica de 
les persones. 

Coitcentrisme: genitalitat i finalitat L'erotització del cos i la seva 
legitimació. 

Bilingüisme sexual: comprendre els 
llenguatges sexuals per gènere. 

Exploració d'altres plaers a soles i 
compartida. 

 
Activitats: 

• Legitimar les peculiaritats eròtiques. Activitat de comunicació amb la 
parella sobre gustos i preferències 

• Activitats relacionades amb els sentits i les percepcions del cos. Conèixer 
el cos. 

• Activitats d'autoexploració eròtica i sexual "deixar-se portar" Permetre's 
sentir. Posada en comú amb la parella. Exploració de zones erògenes. 

 
 

3. El desig 
 
Finalment, el mòdul del desig només estarà disponible un cop les parelles 
hagin assolit els aprenentatges del mòdul de la parella i del mòdul de 
l’erotisme.  D’aquesta manera, amb l’itinerari marcat, poden comprendre i 
entendre els antecedents històrics i culturals que han marcat la nostre 
sexualitat fins avui dia i la seva transformació en vivències més riques i 
plenes tenint en compte l’erotització corporal i l’exploració del plaer. Així, es 
poden endinsar en el desig. L’aspecte més central per viure relacions 
afectives-sexuals més satisfactòries.  
 
En la recerca del desig, les preguntes que se’m van generar van ser les 
següents: 

• Quin és el bagatge històric en la vivència de la sexualitat que ha marcat 
el sistema heteropatriarcal i normatiu que vivim? 

• La Intimitat i la confiança va en contra del desig que potser necessita de 
misteri, aventura i innovació? 

• És que el desig ha de ser espontani sempre, sinó no existeix amor o 
atracció? 

 
L’aspecte més important del desig és entendre que aquest no sempre és 
espontani (com es fa creure en l’amor romàntic), sinó que és cultivable i per 
tant s’ha de cultivar diàriament per oferir un espai mental a l’eròtica i la 
sexualitat d’un mateix i en relació amb els altres.  
 
Per tant, els temes a tractar en aquest últim mòdul seran els següents: 
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SISTEMA PATRIARCAL PARADIGMA FEMINISTA 

Antecedents de repressió sexual de 
la dona. 
 

Responsabilitat del propi plaer 
sexual. Egoisme sexual positiu. 
Empoderar la dona en el desig i la 
sexualitat. 

Tasques domèstiques, tasques 
parentals/marentals de la rutina 
diària.  

Necessitat d'intimitat, afectivitat  i 
connexió amb l'altre. 

La creença de que l'home té més 
desig que la dona. I que el desig ha 
de ser espontani. 

Cultivar el desig: temps, sortir de la 
zona de confort, mantenir una vida 
eròtica, legitimar el plaer corporal. 

 
Activitats:  

• Activitat de posar en comú les necessitats eròtiques i sexuals de cada un. 

• Activitats per parlar de les necessitats d'intimitat i afectivitat de la parella. 
Planificar les trobades eròtiques-sexuals. 

• Activitats per fomentar la fantasia, mantenir la vida eròtica i donar-li espai 
i temps de qualitat a l'erotisme i la sexualitat a soles i en companyia. 

 
 

7.2 Entrevista amb la Júlia Sánchez 
 
L’entrevista a la Júlia Sánchez (la transcripció de l’entrevista es podrà trobar 
a l’annex, i l’àudio a la plataforma SoundCloud: entrevista), fundadora de La 
Ciranda i creadora de La Maleta Pedagògica: Educant en Sexualitats, m’ha 
permès tenir una visió més global sobre l’educació sexoafectiva, ja que ha 
pogut compartir amb mi les seves pròpies idees i reflexions en relació al desig 
de la parella.  
 
Els seus coneixements i les seves reflexions han influenciat positivament el 
marc teòric i la mateixa investigació, com també la proposta psicoeducativa 
pel foment de la intel·ligència eròtica de la parella. Ha aportat coneixement ric 
i especialitzat a la investigació proposant una legitimació del plaer corporal, 
la vulnerabilitat de la persona com a valor propi, i fomentar la 
intel·ligència corporal en l’enriquiment eròtic i sexual de la parella.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://soundcloud.com/laura-m-c-490743596/entrevista-a-julia-sanchez
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8. Conclusions i suggeriments 
 

8.1 Conclusions 
 
La present investigació m’ha permès comprendre, conèixer i descobrir el 
nostre bagatge històric i cultural en relació a la parella, l’erotisme i el desig. 
He pogut aprendre que la nostre sexualitat i erotisme està influenciada pel 
sistema patriarcal que vivim avui dia, i m’ha permès reflexionar i construir una 
proposta per millorar les dificultats en el desig de la parella que moltes 
persones poden estar vivint.  
 
Seguint la pregunta-motor de la investigació: quins són els aspectes del 
sistema patriarcal i heteronormatiu que condicionen la disminució del 
desig i erotisme en les parelles?, i complint amb l’objectiu principal del 
mateix : crear un corpus teòric que em faciliti les bases per la creació 
d’una proposta psicoeducativa pel foment de la intel·ligència eròtica de 
la parella heterosexual, he pogut extreure uns resultats per elaborar, 
dissenyar i construir la proposta psicoeducativa pel foment de la intel·ligència 
eròtica de les parelles. 
 
Responent a la pregunta motor, els aspectes que condicionen la disminució 
del desig i l’erotisme són els següents: 
 

• El desig i el plaer de la dona està fortament influenciat pels antecedents 
històrics de repressió. 

• El mandat de gènere estableix l’home actiu i responsable del plaer de la 
dona, situada en el rol passiu.  

• El coit és la pràctica sexual central de les parelles heterosexuals, 
establint les altres pràctiques com a preliminars i de segona categoria. 

• No es dóna valor al plaer del cos. 

• Tenim un sistema eròtic coitcentrista, genitalista i finalista. 

• La intimitat entesa com a rutina diària de tasques i responsabilitats pot 
col·lisionar amb la passió. 

• Els mites de l’amor romàntic arrelats en la nostre societat: creure que el 
desig ha de ser espontani i que l’home té més desig que la dona.  

• La dessexualització de les parelles de llarga duració.  
 
 
En relació a la metodologia autoetnogràfica que s’ha portat a terme en la 
present investigació, s’ha seguit els criteris de rigor de la metodologia 
qualitativa i s’ha mantingut una estratègia reflexiva tenint en compte no 
només la investigació narrativa en diàleg amb les autores i autors de la 
bibliografia recercada, sinó les decisions i les relacions de coneixement 
obtingudes a través de les reflexions i anàlisis generats. 
 
Els tres conceptes claus desgranats (parella, erotisme i desig) i les pertinents 
reflexions emergents al llarg del marc teòric, són fonamentals per millorar la 
vivència de satisfacció de la parella i produir un canvi de paradigma tenint en 
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compte la perspectiva de gènere, la revalorització del plaer del cos, les 
habilitats comunicatives i el desig cultivable, etc.  
 
Això pot permetre fomentar i millorar la intel·ligència eròtica, la intel·ligència 
corporal i la intel·ligència emocional-afectiva de les persones transformant les 
seves vivències i generant més satisfacció i gaudiment.  
 
 

8.2 Limitacions i propostes de millora 
 
Sospeso que la possibilitat d’haver portat a terme la proposta psicoeducativa 
en un grup de parelles m’hagués permès poder realitzar una investigació més 
profunda per analitzar fins a quin punt és possible generar una transformació 
de la vivència de l’erotisme i l’afectivitat de la parella, i si, a través de la 
formació, les activitats i els recursos, milloren la seva intel·ligència eròtica, 
corporal i emocional per a si mateixos i mateixes. 
 
Tanmateix, això es pot veure com el pas que vindria a continuació, és a dir, la 
posada en pràctica de la proposta que he dissenyat en base a les reflexions 
que m’ha permès aquesta autoetnografia.  
 

8.3 Les perspectives de futur 
 
En el marc de la salut i el benestar de la població, cal que sorgeixin més 
propostes psicoeducatives de formació en sexualitats i erotismes. Aquestes 
propostes permeten que les persones puguin adquirir coneixements sobre els 
seus drets sexuals tenint en compte el seu plaer i la legitimitat d’aquest. 
Comporta poder generar una població més satisfeta amb la seva intimitat, 
afectivitat i sexualitat, i transformar la societat cap a un paradigma feminista, 
per tal de trencar amb el sistema imperant del patriarcat i l’heteronormativitat 
que limita les nostres vivències i és generador de violència cap al dissident, 
que no segueix la norma del què està estipulat com a “normal” i “acceptable”.  
 
Amb aquesta investigació realitzada, voldria portar a terme el programa 
psicoeducatiu a través de la plataforma virtual, oferint acompanyament, 
assessorament i teràpia sexològica via skype i/o presencial, per a les parelles 
que visquin una disminució en el desig sexual i vulguin aprendre i construir 
relacions saludables vivint-les amb més plaer i satisfacció.  
 
Considero que la present investigació permet reflexionar sobre l’ampli ventall 
de possibilitats per investigar, crear i dissenyar formació psicoeducativa 
especialitzada en diferents àmbits sexoafectius.  
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Annex 1: Entrevista a la Júlia Sánchez 
 
Entrevista disponible a la plataforma digital Soundcloud: AQUÍ. 

Transcripció Literal de l’ Entrevista a la Júlia Sánchez via Skype. 

Realitzada el 24 de desembre de 2019 a les 11h. 

 
(00:17) Recercadora: Holaaa! 
 
(00:18) Júlia: Bon diaaa! 
 
(00:19) R: Hola bon dia! Em sents bé? 
 
(00:21) J: Sí! 
 
(00:22) R: Vale 
 
(00:23) J: Ho posaré més alt... 
 
(00:28) Sí? Valeee. Hola Júlia, pues sóc la Laura i bueno t’havia escrit 
per poder-te fer aquesta entrevista, si no et sap greu et gravaré amb 
notes de voz per poder transcriure l’entrevista, vale? Iii...bueno, més 
que res per què estic fent el meu treball final de màster sobre el desig i 
la satisfacció eròtica de les parelles, vale? Llevors la meva tutora em va 
donar el teu contacte perquè, ah, bueno, ets especialitzada en sexualitat 
i estàs treballant en educació sexoafectiva amb joves, bueno, he vist 
que tens el projecte de la maleta pedagògica no? Si, que ho fas amb 
nens de cinquè i sisè i bueno, jo crec que és super important poder-te 
fer aquesta entrevista per conèixer com realitzes aquesta educació no? 
Quines son les teves reflexions envers la sexualitat avui dia, i jo 
d’aquesta manera poder treure certes reflexions per el meu treball que 
és per adults, vale? Llevors t’ubico una mica, el meu treball es basa 
sobretot en la pregunta-motor de la investigació que comença en quins 
són els aspectes del sistema patriarcal i heteronormatiu que tenim que 
condicionen la disminució del desig i l’erotisme en les parelles 
heterosexuals, llavors arrel d’aquesta pregunta que em faig, pues 
començo tota una investigació sobre l’erotisme i el desig 
 
(02:00)Júlia: com afecta el sistema patriarcal? 
 
(02:02) R: Si.. 
 
(02:03) J: Los perros (pel soroll ambiental) 
 
(02:04) R: Ah vale (ric) 
 
(02:05) J: La disminució del desig de les parelles heterosexuals? 
 
(02:08) R: Si exacte, llavors... 
 

https://soundcloud.com/laura-m-c-490743596/entrevista-a-julia-sanchez
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(02:10) J: Perquè dintre de quina especialitat ho estàs fent? 
 
(02:13) R: Bueno, estic fent el màster de psicopedagogia, però jo sóc 
sexòloga, acabo d’acabar el màster en sexologia i volia unir el que és 
educació i sexualitat en les parelles...i ....bueno tinc algunes preguntes a 
fer-te 
 
(02:34) J: Val, l’entrevista la transcriuràs pel... 
 
(02:38) R: Pel treball, si transcriuré 
 
(02:40) J: I quedarà en allà com si diguéssim. 
 
(02:41) R: Exacte, la transcriure en word, lo que parlem ho transcriuré 
sobre les preguntes que et faig i les respostes que em dónes i ja està. 
 
(02:49) J: Val, que en qualsevol cas si ho fas servir que quedi citat... 
 
(02:53) R: Exacte, exacte, si no et sap greu 
 
(02:56) J: No (inaudible 2:57), val doncs diguem en què et puc ajudar 
 
(03:01) R: Vale, pues mira, la primera pregunta que tinc és en relació  a 
l’educació afectivasexual, no? Que edat creus que és adient començar? 
 
(03:10) J: Des del naixement. 
 
(03:11) R: Des del naixement (riem) 
 
(03:14) J: Bueno, el primer potser es que entenc jo per educació afectiva i 
sexual, però ho entenc molt vinculat a la vida, no? Els afectes, naixem 
normalment per una vagina, anem a mamar als pits, ens abracen la pell, 
l’amor d’una persona, les persones que normalment ens han concebut, ens 
han somiat, ens han gestat, ens han parit eh... ho desitjaven o també tenien 
por, però han fet pactes de parella normalment, no? han tingut trobades 
sexuals per a què això passés, han somiat o han projectat si serà nen, si té 
penis serà nen i no se què, si té vulva serà nena i llavors no sé quan, vull dir 
que la construcció de la identitat com del cos físic que ve sexuat ja des del 
naixement, pues es previ al naixement, la construcció ja existeix. 
 
(04:17) R: Ya..vale..llevors des del teu punt de vista, Bueno investigant 
sobre el treball vaig anar a parar a un informe de les Illes Balears no? 
Que deia que els joves cada vegada consumeixen pornografia  més 
joves, o sigui,  amb edats molt més primerenques no? Llavors des del 
teu punt de vista que has treballat directament en aquests àmbits, creus 
que els joves consumeixen pornografia cada vegada amb menys edat? 
Com ho veus? 
 
(4:44) J: No tinc una...o sigui no tinc prou recorregut com per fer un anàlisi 
així (inaudible 4:51) de anys, jo el que sé es que cursos de sisè de primària hi 
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ha les persones socialitzades en masculí, nens que la miren, alguns que la 
miren bastant, altres que la miren com una mica forçadament  per cosins més 
grans o cosines, o per entorns una mica fora del seu marge d’edat, i altres 
per context de grup no? en plan aquest ho mira pues m’ensenya sense ni que 
jo vulgui, o vaig a internet un dia i (inaudible 5:27) i al costat em surt una 
imatge, o sigui si que sé que està present, no sé si ho està més que abans, 
però Bueno, pels informes que van sortint i les declaracions que van sortint 
pues sembla que si no? Que es veu cada vegada abans, l’accés a internet, 
els mòbils...(inaudible 5:49) 
 
(5:50) R:  I aquests nanos que dius que ho han vist no? En edats més 
primerenques? Has detectat si els hi ha afectat, influenciat  la seva 
sexualitat. Es a dir tu quan vas a fer l’educació sexoafectiva tu notes 
que venen ja condicionats o influenciats? 
 
(6:08) J: Mm, o sigui jo tinc  persones que directament em diuen es que me 
he quedado traumatizado, es una com expressions i després l’altre es com 
que també, Bueno que si parles de la masturbació, alguns d’aquests, però és 
minoria eh? no es majoritari del grup, pues associen masturbació amb vídeo, 
vull dir que si, absolutament els afecta, jo crec que sí. Algun et diu que tinc 
curiositat i vull aprendre, però clar és una edat que es molt anecdòtic, en les 
edats que jo tinc.. mmm, és un, no sé, o sigui de 26 alumnes acostumen a 
haver 3 o 4 que ho han vist. O sigui és una sisena part, no és majoritari, el 
que passa que tot i així, l’imaginar sobre què és la sexualitat, normalment 
està o en el món de l’amor, però també amb lo romàntic i també del tractar-se 
bé, que si que hi ha molts grups que els hi dic, Bueno que és el plaer o la 
sexualitat per vosaltres no? Hi ha una dinàmica que és aquesta i llevorens si 
que et diuen, Bueno, pues l’amor, parlar, confiar, conèixer,  aquest es un 
sector important. L’altre que és  tenir fills, casar-se, no? Més associat a la 
tradició (inaudible 7:53),els estaments així  del matrimoni. I l’altre part que et 
diu que el plaer i la sexualitat és follar, que ni t’ho diuen per exemple, o fan la 
risilla, intenten passar-ho a un llenguatge correcte per què sóc una persona 
adulta que els hi està preguntant, llavors fer-ho, fer l’acte, l’amor, no? I Bueno 
jo crec que  si que el penis entra a la vagina. Parlar de sexualitat hi ha una 
part important que pensa en respecte, una part que pensa en matrimoni i fills 
bastant gran també,  i una part que pensa en penetració, penetració associat 
a això, follar, si, amb un punt de brusquetat que entenc que està transmès no 
només per la pornografia, els videoclips... 
 
(08:59)R: ja, clar, les pel·lícules 
 
(09:01) J: Les pel·lícules, la publicitat, algunes publicitats de roba infantil, les 
disfresses infantils ja estan sexualitzades i hipersexualitzades com si 
diguéssim, i no només és la pornografia jo penso... 
 
(9:09) R: Ja, que és la cultura que impera actual no? 
 
(09:12) J: Si els hi arriba de molt petitets, ehm jo que sé, des dels 4 anys o 
des del moment que consumeixen dibuixos animats, ja tenen referents, que el 
rei és el lleó i és independent o que la patrulla canina són tots nois i hi ha una 
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noia o una dona histèrica que, vull dir que els referents de socialització estan 
des de.. 
 
(09:37) R: Des de ben petits 
 
(09:38) J:  i això és una conseqüència més, és una manera més de 
relacionar-se de la sexualitat no? Com aprens a relacionar-te després ho 
portes a la sexualitat com si diguéssim. 
 
(09:48) R:  Llevors, eh Júlia,  en relació a la teva, a la proposta 
sexoafectiva que fas, com l’has iniciat? com l’has començat a elaborar? 
 
(09:59) J: Bueno (riures) Jo vaig començar al 2009, que vaig fer el blog de La 
Ciranda i em va servir per volcar tot el que jo havia fet, (inaudible 10:09), 
llevorens jo vaig començar amb tot això, lo més concretament a través del 
teatre, nosaltres vam tenir un grup que es diu Te-traviesas, que hi havia 
bastanta gent de Fil a l ‘agulla que també estaven allà al seu origen, vull dir 
que Fil a l’agulla, una part va néixer des de Te-traviesas també,  i nosaltres 
vam començar a treballar amb varios temes, i un d’ells en relacions de 
parella, en relacions de parella heterosexuals. Després jo vaig fer una 
investigació de tesina que també me’l va subvencionar l’Institut Català de les 
dones del mateix,  i després vaig començar a treballar amb grups de dones a 
través del teatre per abordar la sexualitat. Llevors quan vaig començar a  
vincular teatre i sexualitat, era molt intensa la informació que sortia, no era  
com havíem fet altres vegades, de que t’ha passat a tu, que ha sigut una 
opressió per tu i com ho resoldries, sinó era jo, la meva mare, la meva àvia, , 
era una cosa molt molt antiga, molt profunda, molt densa. Llevorens jo vaig 
parar de fer-ho perquè em va impressionar, vaig descobrir les constel·lacions 
familiars, vaig fer alguna constel·lació  per constel·lar sexualitat amb teatre i 
constel·lació que va ser al·lucinant també, vaig parar una mica i vaig 
començar grups de dones, cercles, cercles de dones per parlar del cicle 
menstrual (inaudible 11:52), amb la Sofia Style, Miranda Grey o Bueno, he 
anat fent, i Bueno es que és com llarg, i llevorens amb la formació amb la 
Sofia Style i la Sheila Ross i la mujer cíclica hi havia la Montse Català i jo la 
coneixia de veu i del moviment feminista o el que sigui, i llevorens ella, la 
Montse em va dir portem 10 anys o 6 anys fent educació als instituts, amb un 
projecte que ja no podem continuar, perquè estem jubilades i busquem relleu 
i llevorens jo vaig escoltar,  en aquell moment jo..va coincidir que em vaig 
embarassar, vaig tenir la criatura, “ta, ta ta”, i després d’una mesos que ja 
tenir una altre energia vaig acceptar i vaig dir que volia agafar el relleu, vam 
fer unes jornades de traspàs obertes a qui volgués, vam fer el traspàs de tots 
els exercicis, de totes les dinàmiques, els títols i així, doncs jo ho vaig agafar i 
ho vaig complementar, sobre maltracta i violència que elles no tenien res, 
amb el tema del cicle menstrual que tampoc hi era i amb tema de diversitat 
que elles tampoc treballaven, llavors jo vaig fer servir un model de Maleta 
pedagògica que havia treballat a un projecte de cultura de pau d’Arcadi 
Oliveres i això, molts anys treballant i vaig agafar aquell model de maleta i 
llavors vaig posar aquests continguts, el que jo ja portava, el que elles 
portaven i després va col·laborar bastant la Vero Ramiro que és sexòloga. 
Llevors s’ha construït el Celebrem la Sexualitat. 
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(13:50) R: I a hores d’ara continueu fent no? vull dir... 
 
(13:52) J: si si 
 
(13:55) R: Que guai...llevors Júlia, en relació a aquesta educació, ehm, 
com creus que es pot educar en els adolescents o pre-adolescents en 
l’erotització  del cos defugint del coitcentrisme que estem tant 
acostumats? Saps...com es fa? 
 
(14:12) J:  jo com ho faig, com jo començo és, ehm, connectant, primer el 
plaer, parlem de plaer, però primer el plaer sensorial i ademés el plaer amb 
els 5 sentits i llevores a l’educació infantil és oferir dinàmiques de plaer 
integral que vol dir que els nanos puguin jugar als bassals,  que puguin jugar 
al sorrall o sigui que es puguin, el què per l’adult és embrutar-se, per l’infant 
és una experiència integral, no? A vegades si que s’ha de contenir,  s’ha de 
marcar,  s’ha de preparar,  però facilitant, al menys no evitar  les experiències 
de  plaer integral que ells busquen i tenen i celebren, sinó evitar. 
L’experiència infantil com a mínim, en primària és més  a segon de primària o 
així acostumen a estudiar  els sentits no? (inaudible 15:15) l’olfacte, la oïda, 
la vista,  i el gust, Bueno es una explicació també des de la biologia que està 
super bé, però son persones que  sentim, fan aprèn visquent. Un infant més 
gran o un jove pot aprendre intel·lectualment abstractament, però l’infant 
aprèn tocant, aprèn olorant, el que són les olors, els colors, no? Al final què li 
posem nom està molt bé,  llavors no impedir el desenvolupament orgànic 
d’aprenentatge i de connexió amb el sentits, perquè que passa que jo 
aquests tallers a infantil i ells estan connectats amb  la majora amb els cinc 
sentits i amb el plaer integral, quan ho faig a primària, normalment els infants 
acostumen a estar connectats amb dos o tres dels sentits i amb les 
experiències integrals. Normalment quan ho faig jo amb adults, els adults 
acostumen a connectar molt bé amb una o dos dels sentits, amb el pas del 
temps ens anem encarcarant i hi ha una jerarquia dels sentits no? La visió, és 
la dominant,  i les altres queden relegades a la intimitat, a lo privat o 
directament son molestes o  no interessants per percebre el plaer.  
 
(16:42) R: i perquè creus que pot passar això? És a dir que et vas fent 
gran i limites els sentits en l’experiència 
 
(16:49) J: Bueno perquè sentir té conseqüències, si tu sents has de gestionar 
els teus sentits no? Si no sents, pots ser productiu, pots anar ràpid, pots no 
fer-te cas no? (inaudible 17:06), del fred, de la calor, de la gana, de la son, 
cadascú és diferent i passa per moments diferents, són molta gent i llavors 
orgànicament també hi ha unes normes de comportament, (inaudible 17:21) 
les feines són aquestes, Bueno però potser el teu organisme en aquell 
moment si estigués connectat amb la seva necessitat dormiria aquell dia 4 
hores més o de menys, un dia no menjaria, un dia menjaria molt, un dia 
ploraria tot el dia, tot això no ho permetem i això és el que et va limitant que 
cada vegada que tu tens una percepció si tu la respectes i  la vius, aquella 
percepció, el teu cos entén que és interessant que t’avisi, si cada vegada que 
hi ha un estímul m’estic pixant m’estic pixant i no pots no pots, no va bé, 
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doncs el cos t’acaba...és a dir aquell circuit s’acaba com, acaba perdent la 
sensibilitat. Penso que som una societat molt poc sensible... 
 
(18:11) R: ja... (ric) pues sí. No no, la veritat és que això no hi havia 
reflexionat mai eh? El fet de que ens fem adults i ens limitem els 
sentits? No, o sigui, tampoc hi havia caigut, saps? És molt 
interessant...Llevors ehm, l’altre pregunta que tinc és, en tots aquests 
adults que no han pogut obtenir  un, una educació sexoafectiva de 
qualitat des de l’infància, tu creus que ara en adults estan preparats per 
viure la seva sexualitat aaah plenament, amb gaudiment? 
 
(18:41) J: Bueno, depèn de la persona, de lo que realment busqui, o sigui, 
molt del plaer que tenim, o sigui de la sexualitat que tenim, és una sexualitat 
de descarrega no?. Llevorens si tu el que busques, que també els hi passa 
els nens petits, hi ha nens que exploren i es masturben (inaudible 
18:59),llavors els adults la majoria d’adults mascles sobretot o socialitzat 
masculí acostuma a tenir un plaer de masturbació amb ell mateix o a través 
del cos d’un altre per aconseguir la distensió i dormir. Llevors, si per tu la 
sexualitat és orgasme i dormir, Bueno pues, segurament ja ho tens cobert i si 
no ho tens cobert i aquest és el teu objectiu, Bueno, doncs vale, vull dir clar, 
jo crec que depèn de l’imaginar realment, de les possibilitats que té l’energia 
sexual i el teu autoplaer, el teu respecte cap a tu mateix i cap als altres, quina 
dimensió té això, o sigui si és limitada o no limitada, poder no tot és relatiu, 
potser és intensísima per aquella persona, potser, veure el context d’on ve, 
està on està ara és impressionant i algú altre que ja ho tenia més fàcil no ha 
fet ni un pas no?, Bueno jo penso que depèn de la concepció, o sigui, per mi 
seria primer despertar els sentits, està present amb el que realment vius, que 
la sensibilitat sigui un valor, també es vulnerabilitat, ser sensible en el sentit, 
en les emocions també, ser vulnerable i això, no sé... 
 
(20:26) R: no és fàcil de gestionar no? Sempre 
 
(20:28) J: clar, no és un valor, no és un valor, llevorens pues està marginal 
fins que ho deixi d’estar o... 
 
20:37 R: clar, i seguint aquesta línia Júlia, ehm, la qüestió de despertar 
els sentits no? en la sexualitat que és molt important ehm, creus que 
seria per exemple un aspecte essencial per millorar la intel·ligència 
eròtica  de les parelles? 
 
(20:52) J: si, absolutament, clar, és com descentralitzar, aquesta idea de que 
el penis entra a la vagina (inaudible 21:04) ejaculació i després descansa... 
 
(21:06) R: clar, és molt limitant 
 
(21:07) J: Som persones integrals, ens mirem, ens toquem, ens escoltem, 
ens tastem, ens olorem, no? que també hi ha totes les feromones i tot 
aquests impediments d’olorar a l’altre i Bueno, pues a aquí ens vivim i potser 
llavors hi ha una penetració o potser no hi és mai. Clar, fins a quin punt 
realment eeh, l’imaginari masculí i l’imaginar femení està disponible a que les 
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pràctiques sexuals poden  no ser reproductives i poden estar centrades en 
aquesta escolta dels sentits i  el plaer per se, no sé, depèn, crec, que se 
avecina un futuro solitario (riem) aquesta és aquesta via (inaudible 21:57) 
solitari i amor propi, llevorens, Bueno... 
 
(22:02) R: I tu creus des del teu punt de vista, creus que les parelles, 
monògames i  de llarga durada acaben desterrant la sexualitat i 
l’erotisme? 
 
(22:12) J: acaben desterrant? 
 
(22:13) R: la sexualitat i l’erotisme en la parella, és a dir, si creus que 
això, que les parelles de llarga duració i monògames, no? que és que 
és, entren dintre de la heteronormativitat, o sigui, perden tot desig i tot... 
 
(22:25) J: o sigui, per cicle vital, jo penso que l’experiència de la penetració és 
diferent als 18-20 anys, 30 que els 40-50, simplement per cicle vital, per 
pulsió hormonal, el cos t’empeny biològicament a  fer unes coses per algú,  
doncs aquest cicle canvia per tant  les pràctiques segurament a la llarga 
disminueixen, no cal ni que t’avorreixis de la parella, és que és (inaudible 
22:57). Perquè queda com amagat, amb aquesta (inaudible 23:02). Eehm, 
tota la pràctica sensorial penso que amb la maduresa torna a renéixer, que 
segurament com molta de la sexualitat que tenim és  física no? és un esforç, 
és un esport, pues quan deixes de fer esport, pues passes a coses  més 
subtils, senzilles,  pues per edat segurament es va cap allà, a part,  de què la 
pulsió així més hormonal també canvia. Llevorens, clar, una cosa és la 
sexualitat  i la sexualitat és penetració  pues si si clar, va disminueix. 
L’erotisme, l’erotisme és una forma d’expressió del desig, llevorens no té 
perquè, penso que al revés, potser l’erotisme augmenta, que augmenta però 
depèn de com tu hagis cultivat l’erotisme al llarg de tota la teva vida no?, no 
sé, si és per seduir a l’altre i ja està doncs, quan  tinguis algú seduït doncs ja 
ho has fet. Forma part de tu,  de com sents,  de com ho expresses doncs el 
tindràs sempre i segurament amb l’edat si l’has cultivat pues cada vegada el 
pots trobar amb més coses no?, jo diria que pot augmentar. 
 
(24:23) R: vale...I  referent a les parelles adultes, ehm, com creus que es 
pot millorar la intel·ligència emocional i corporal de les parelles 
adultes? 
 
(24:33) J: Bueno, jo penso que lo primer primer, o com jo treballo, lo primer 
és  que cadascú s’estimi a ell mateix i a ella mateixa, o sigui, la socialització 
masculina té molt permís a masturbar-se des de molt jove, inclús a nivell 
pediàtric es fan intervencions molt, amb dos anyets ja s’estan tocant el penis, 
els prepucis,  ja s’està animant a que es toquin per motius suposadament 
mèdics, però ja hi ha molta atenció i llevorens, Bueno pues la pràctica sexual 
s’estimula des de molt molt petit en els, o relacionats amb els genitals, la part 
masculina i la socialització femenina et diu que no et toquis més aviat no? tot 
i que  va canviant però , fins als 15-16 no estaria gaire ben vist que una noia 
es toqui, tot i que amb 3 anys es poden estar masturbant tranquil·lament les 
nenes no? Llevorens, no sé ni perquè t’ho dic, m’he perdut (riem)... 
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(25:38) R: Bueno si, la meva pregunta era... 
 
J: (inaudible 25:42) 
 
(25:43) R: si exacte 
 
(25:44) J: l’autoconeixement i l’autoplaer, llevorens,  les dones per exemple, 
nosaltres fem tallers d’autoexploració, amb la ginecòloga, la Montse Català, 
del coneixement de la vulva, de la vagina, del úter, eehm, en aquestes 
exploracions o altres tallers pues també es parla del plaer, vale? Del plaer del 
clítoris, sí, del plaer de la pròstata no? de les glàndules d’Skene, del plaer, les 
contraccions de la vagina, vale? Però es que del plaer de l’úter, del plaer dels 
pits, del plaer de connectar amb l’úter amb els pits i la veu o sigui, hi ha 
moltes dimensions del plaer que no, no.... 
 
(26:22) R: no explorades 
 
(26:24) J:  no es coneixien, no s’exploren, lo primer és  que tot el canal estigui 
lo màxim obert, net, a nivell d’emoció, a nivell de malaltia, a nivell físic, a 
nivell com vulguis que el canal estigui íntim, personal, estigui lo màxim net 
possible, que coneixis tota la vibració de plaer, tots els teus punts,  i que des 
d’aquí vaig a veure l’altre com algú que no et deu res, ni res, si tu 
comparteixes casa, dia a dia,  amb algú, bueno, i a part tenim moments 
d’intimitat afectiva i sexual que bé, que no, pues no,  clar, perquè hi hauria 
d’haver molt molt d’autoconeixement personal, molta responsabilitat personal 
de la, Bueno del propi canal com si diguéssim i molta, Bueno zero exigència 
enfront les relacions que s’estableixen. 
 
(27:20) R: ja ja, vale... i Júlia, ja per acabar i l’última pregunta, eeh, agafo 
un fil que has comentat abans no? que nos espera un futuro muy 
solitario (ric) aahm, o sigui, com creus que pot, Bueno, potser un procés 
d’imaginació de com pot ser el nostre futur a nivell de desig, erotisme i 
de satisfacció sexual en les parelles monògames heterosexuals, no? 
Com creus que pot ser aquest futur? 
 
(27:50) J: com pot ser aquest futur..., Bueno sobretot que no crec que, si és 
en un futur el plaer,  no crec que pugui ser aïllat, només en la parella 
heterosexual, llevorens el plaer pues arribarà quan tu puguis connectar amb 
la natura,  quan les dones es puguin connectar entre les altres dones i gaudir-
se i tenir bones amistats, quan les dos persones de la parella o, els homes no 
ho conec tant, no sé si entre ells, Bueno jo crec que dintre de ells, si un home 
d’una parella heterosexual tingués un grup masculí de referència des de la 
vulnerabilitat, podrien aportar molt a la relació de parella. Aïlladament, sols en 
el mundo tu i jo, a part de que no existeix, no penso que sigui suficient, llavors 
el benestar de la persona es dona perquè té bona relació amb la família,  a 
l’entorn on viu, amb la feina està realitzat o realitzada, les amistats no? la 
intimitat més profund d’ell, té un lloc on es pot exposar on té resposta, i 
després et trobes amb aquella persona qui comparteixes el teu dia a dia o la 
teva relació  afectiu sexual d’intimitat i estàs brillant i tens el temps, li dónes el 
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temps per gaudir-vos. Si la gent es cuida a ella mateixa i les seves relacions i 
després volen tenir (inaudible 29:23) relacions, pues segurament el podran 
gaudir, però, si tot lo altre et va, si tens la feina no i estàs frustrat i no ho 
aconsegueixes, si amb les amistats et trobes que... i tens un buit existencial i 
no sabes porqué estàs aquí , si amb la família estàs fatal, pues per molta 
relació heterosexual que tinguis  estaràs allà (inaudible 29:45). No penso que 
caigui en la responsabilitat  de la parella, penso que cau en la responsabilitat 
... 
 
(29:53) R: d’un mateix 
 
(29:55) J: i de com cuides les relacions, totes les relacions, totes totes,  
 
(29:29) R: Vale Júlia, fins aquí, en principi, aquestes eren les preguntes 
més eehm, que em generaven  més inquietud de preguntar-te i, i ja està,  
no sé si tens alguna pregunta tu a fer-me o  o alguna, algun dubte, o 
alguna cosa  que em vulguis dir.. 
 
(30:19) J: no res, si quan acabis si m’ho pots compartir, el teu treball 
 
(30:23) sii, i tant i tant,  si si si, si de cas jo quan l’acabi,  jo l’acabaré, 
l’he de presentar a finals de gener o sigui, tot acaba a finals de gener i si 
vols a finals de gener ahh, te l’envio per email en pdf, si,  si vols 
 
(30:37) J: em molaria 
 
(30:39) R:  vale, pues si i tant si si.  
 
(30:44) J: i records a la  
 
(30:45) R: a la Noemí 
 
(30:46) J: a la Noemí 
 
(30:47) R: vale (ric), si 
 
(30:49) J: (inaudible) va que sí que tal .. 
 
(30:50) R: (ric) si, jo també tenia moltes ganes eh de fer-te l’entrevista 
perquè clar, jo ehm, acabo de sortir del màster de sexologia, vull dir no 
tinc pràctica, eeh estic acabant el màster de psicopedagogia i tampoc 
tinc pràctica en educació no,  i és com que volia preguntar a algú que 
realment està allà, a la pràctica saps? Vull dir jo puc tenir molta teoria 
però lo que em falta no? es està en el dia a dia amb la gent, saps? I 
Bueno crec  que em pot enriquir molt  el treball, ja te l’enviaré i  li fas un 
cop d’ull a veure què tal 
 
(31:22) J: si molt bé, vale Laura pues bones festes 
 
(31:28) R: Moltes gràcies i bones festes, Júlia 
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(31:29) J: Adéu guapa 
 
(31:31) R: Adééééu. 
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