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"Digues que m'estimes encara que sigui

DOPAMINA"
Gilbert Danés Gifre
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1. INTRODUCCIÓ
Anys enrere tenia la sensació que l'hora de fer el treball de recerca mai arribaria. De fet
ni em projectava ni em veia fent-lo. No obstant això, a principis de primer de batxillerat
va començar a esdevenir un tòpic que contínuament s'anava repetint: professors, tutors,
alumnes, companys, familiars... fins que vaig adonar-me que aquesta era la meva, i que
m'havia de despertar del somni en el que estava endinsada. Dit això, vaig començar a
pensar sobre el que m'interessava, preocupava i m'inquietava i la veritat és que vaig ferne una llista molt llarga: malalties neurodegeneratives, comparació dels fàrmacs amb la
medecina alternativa, el Miracle Mineral Supplement (MMS), ... Malgrat tot, el que em
va cridar més l'atenció i, de fet, des de sempre ho ha fet, ha
estat el CERVELL, aquest òrgan que des de ben petits ens
parlen però que mai acabem d'estudiar-lo del tot. Un òrgan
màgic, controlador però a la vegada ple de misteris i enigmes
que de moment no s'han resolt. El responsable, en gran part,
dels nostres actes, pensaments, sentiments i decisions. No és

Il·lustració 1. Repr esenta un
cervell modelat en for ma de
cor.
Imatg e extreta de:
http://tinyurl.com/yc86cbb j

increïble?
Un dels altres motius que em va animar i entusiasmar a estudiar el cervell va ser el fet
que és el responsable i la víctima de moltes malalties psicològiques. De fet, n'he patit
una de molt a la vora. Si he de ser sincera, la veritat és que no em vaig voler centrar en
aquesta malaltia ja que m'és i m'era molt recent i no m'hi veia del tot preparada. Així
doncs, vaig decidir estudiar-lo a partir d'una emoció o estat emocional del qual gairebé
tots a la vida en serem "víctimes": L'ENAMORAMENT. Podríem dir que cada
enamorament és un univers diferent ja que ningú el viu ni hi conviu de la mateixa
manera. Ara bé, hi ha un seguit d'aspectes, sobretot fisiològics i biològics, amb els que
tots coincidim i seran aquests els que em permetran desenvolupar el meu treball.
Ara em trobo en l'etapa de l'adolescència, caracteritzada per les ganes de conèixer el
món, experimentar-lo, viatjar, compartir estones amb la família però també amb els
amics... i per descobrir noves emocions, a més de començar a ser protagonistes de
l'enamorament. És per aquest motiu que m'interessa saber si l'enamorament en aquest
període d'anys es viu de la mateixa manera; ens enamorem igual a primer d' ESO o a
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Batxillerat? El vivim de la mateixa manera? Donem importància a les mateixes coses? I
com de diferent és respecte l'edat adulta? I la vellesa?
D'altra banda, en el dia d'avui han perdurat molts mites sobre l'amor i l'enamorament
des de l'antiguitat. Per això, aprofitant la part teòrica d'aquest treball m'agradaria
analitzar-ne algunes i intentar donar una explicació científica a cada una d'elles.
Per què l'enamorament i no un altre sentiment? Doncs molt senzill, perquè en vaig viure
un bastant intens i la veritat és que em va sorprendre tot. Sóc una noia que m'agrada
tenir les coses controlades (tant internes com externes), i aquest sentiment em va
desbordar: em va fer veure i trencar amb aquesta idea de voler-ho tenir tot controlat i
deixar-me portar més pels instints i pels desitjos.
Amb aquest treball espero poder resoldre la gran quantitat de dubtes i preguntes que
em faig respecte aquesta emoció i, sobretot, extreure unes conclusions que ens ajudin
a entendre una mica més aquest desordre emocional intern que patim quan estem
enamorats.
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2. METODOLOGIA DE TR EBALL

2.1. METODOLOGIA EMPRADA

Aquest treball consta de dues parts principals:


La part teòrica, en la que s'expliquen els aspectes biològics i fisiològics de
l'enamorament; quines àrees cerebrals hi actuen, què els hi passa, quins
neurotransmissors i neurohormones són els encarregats d'aquest procés, les
diferències anatòmiques principals entre home-dona i homosexual-heterosexual
(sobretot pel que fa el cervell), etc. És a dir, mitjançant la introspecció a l'interior
del nostre cos, s'intenta explicar i entendre l'enamorament des d'un punt de
vista bioquímic i donar una explicació als símptomes més comuns com serien:
l'augment del batec cardíac, la falta de son, de gana... Contrastant la informació
trobada amb científics d'aquest àmbit.



La part pràctica, que al seu torn es divideix en dues; una de vessant més social i
antropològica i l'altra, clarament humanística.
 La primera, consisteix en fer recerca d'alguns mites i tòpics literaris
utilitzats habitualment en el món de la literatura o, simplement, al dia a
dia, i donar-los-hi una explicació científica, amb la informació adquirida
en l'elaboració de la part teòrica.

 La segona, que de fet és la principal, consisteix en investigar com es viu
l'enamorament en les diferents etapes de la vida, centrant-me sobretot,
en l'adolescència, l'edat adulta i la vellesa. I comprovar, també, si hi ha
alguna diferència en la forma de viure'l en funció del gènere. Contrastant
opinions, mitjançant entrevistes a experts, dels resultats obtinguts.
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La metodologia emprada en aquest treball ha estat en la primera part, la teòrica, la cerca
bibliogràfica tant de llibres, com d’articles científics i pàgines web. També he recorregut
a l’entrevista d’experts per completar i contrastar la informació trobada.
En la segon part, la pràctica, he utilitzat la metodologia quantitativa com a tècnica de
recollida de dades. Aquesta metodologia permet mesurar i quantificar les variables
d'interès en un estudi. Com a instrument, he triat el qüestionari ja que és vàlid i fiable.
Implica la codificació i quantificació de les dades i aporta informació que podrà ser
analitzada estadísticament, interpretada i contrastada. He aprofitat també aquí l’opinió
dels experts consultats per contrastar els resultats obtinguts.
2.2. OBJECTIUS PROPOSATS

El fet que em sentís còmoda amb la temàtica, juntament a que m'interessava pel munt
de coses explicades anteriorment, els objectius em van ser fàcils de determinar. De fet,
des d'un bon principi els vaig tenir ben clars:
 Conèixer què passa realment a l'interior del nostre cos quan ens enamorem.
 Identificar les diferents zones cerebrals implicades.
 Investigar si existeix alguna diferència anatòmica en funció del gènere.
 Contemplar si l'enamorament pot durar tota la vida o hi ha un moment en el que
desapareix.
 Determinar si la genètica té un paper important en el procés de l'enamorament.
 Estudiar com es viu l'enamorament en els diferents grups d'edat i comparar-ho
amb el gènere.
 Fer recerca sobre els canvis que ha anat tenint el llarg de la història aquesta
emoció.
 Aconseguir donar explicacions científiques a dites, frases o idees populars
relacionades amb aquest fenomen.
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2.3. HIPÒTESIS INICIALS

Abans d'endinsar-me en el món de la bioquímica, la sociologia i l'antropologia per
intentar donar resposta a les inquietuds que són el punt de partida del meu treball, he
formulat diferents hipòtesis, les quals acceptarem com a vàlides o, pel contrari, les
refutarem al final del treball, una vegada elaborades les conclusions finals.
"Potser l'enamorament és un procés més complex del que ens sembla i té sota control
més òrgans i parts del cos del que ens imaginem".
"Segurament l'homosexualitat té com a punt de partida la genètica i l'entorn social en
el que ens movem".
"L'enamorament es viu de manera molt diferent en les diferents etapes de la vida i,
sobretot, depenent del gènere de la persona".
"Pot ser que l'enamorament no duri tota la vida".
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3. COS TEÒRIC

3.1. INTRODUCCIÓ
William Shakespeare en la seva obra mestra Romeu i Julieta va escriure:

"El amor es un humo que sale del vaho de los suspiros; al
disiparse, un fuego que chispea en los ojos de los amantes; al
ser sofocado, un mar nutrido por las lágrimas de aquellos;
¿qué más es? Una locura muy sensata, una hiel que ahoga,
una dulzura que conserva." ACTE I, ESCENA I

Il·lustració 2. William
Shakespear e.
Retrat extret de:
http://tinyurl.com/yca5j7o2

És veritat que sembla una simple frase, però us heu parat mai a pensar què hi ha
verdaderament darrere d'aquestes paraules? Quants canvis, alteracions hormonals,
quants pensaments i emocions, quantes neurones s'activen en el simple (o no tant)
procés que anomenem enamorament?
Reflexionem-hi un moment.
Si pensem fredament en una persona, difícilment tindrem aquest munt de sensacions
que es produiran just si aquesta persona ens provoca algun sentiment positiu; i no
parlem de si el sentiment és justament l'amor o l’enamorament. Fixem-nos en les
mirades, les taquicàrdies, suors, canvis de colors, enrajolaments de cara, tartamudeig...
i és que totes aquestes manifestacions fisiològiques tenen un complex procés psicològic
que és el que intentaré analitzar. Per fer-ho, tindré com a punt de partida les famoses
preguntes: On?, Quan? i Com?
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ON
?
3.2. ÀREES CEREBRALS
Podríem dir que quan ens enamorem, gairebé totes les parts del cos
interactuen i tenen un paper important en aquest procés. És a dir, que
d'una manera o altra, col·laboren les unes amb les altres perquè
nosaltres, com a individus, acabem posseïts per aquest "sentiment".
Des del punt de vista bioquímic, l'enamorament comença a l'escorça
cerebral i posteriorment passa pel sistema endocrí per transformarse en una resposta fisiològica i en un seguit de reaccions químiques

Il·lustració 3.
Leonardo da Vinci .
Imatg e extreta de:
http://tinyurl.com/y
6vgmvcp

originades per la segregació d'hormones.

Il·lustració 4. Escorça cerebral (1), Sistema endocrí (2) i Resposta hormonal (3).
Esquemes extrets de: 1- http://tinyurl.com/y9sw3adg; 2- http://tinyurl.com/y9mxe9dc; 3- http://tinyurl.com/yalxmbfw

Una vegada dit això, localitzar on es produeix l'inici d'aquests seguit de fenòmens és
senzill: al cervell. Però la gran pregunta és, a quina part? Doncs bé, la veritat és que no
només hi ha una zona cerebral activada durant aquest procés, sinó que n'hi ha diverses
que col·laboren les unes amb les altres.
Per començar, les parts especialitzades en el control dels sentiments, de la secreció
d'hormones hi tenen un paper important; així doncs parlaríem de les següents:
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L'hipotàlem es tracta d'una glàndula hormonal de la mida d'un parell d'avellanes, així la
defineix el Dr.Tobeña, que s'encarrega de controlar i regular cada glàndula del cos i al
mateix temps les funcions de l'organisme; la podríem definir com "el regulador dels
reguladors". Aquesta queda dividida en dues bandes, separades, només, per un canal
ple de líquid i es situa en una zona bastant atapeïda del cervell. Perquè ens situem, just
darrere de l'hipotàlem és el lloc on comencen les estructures del tronc de l'encèfal, que
més endavant formaran la medul·la espinal; de manera que és el receptor de molts
senyals i impulsos nerviosos que procedeixen tant propi encèfal com d'òrgans interns i
és important saber que experiències emocionals estressants, doloroses... poden produir
canvis en la seva activitat. Per poder entendre com actua aquesta zona, és
imprescindible saber que l'hipotàlem connecta directament amb la glàndula pituïtària,
coneguda també com a Hipòfisi, per l'anomenada tija de la hipòfisi o infundíbul i que és
l'encarregada de controlar la producció d'hormones de l'organisme. És a dir, el treball
hormonal de les zones del cos depèn de les ordres que, a través d'unes hormones que
fan de missatgers, arriben de la hipòfisi.
No obstant això l'hipotàlem també conté unes regions
conegudes avui com el santuari principal de l'amor i del
sexe. Aquestes estan dividides en agrupacions neuronals
que al seu torn s'encarreguen de funcions diferents. Per
Il·lustració 5. Esquema cerebral en

tant, és just en aquests nuclis encefàlics on es coven
aquests dos elements; però per sort, la seva manifestació

el

qual

podem

observar

localització de l'hipotàlem

la
i la

hipòfisi.

es produeix en zones no tan endinsades en el nostre cos
i, per tant, més accessibles.

Font:
http://www.biosfera.cat/biosfera_cat_b
iosfera/?p=8774

I encara és essencial esmentar una tercera zona, el tàlem, que està col·locat damunt de
l'hipotàlem, ocupant el bell mig de l'encèfal. Es tracta d'un conjunt constituït
principalment per substància grisa (cossos neuronals) tot i que en les seves capes més
exteriors i superiors hi podem trobar formacions de substància blanca.
A més l'amígdala hi té una importància especial; de fet, és coneguda com el "el cervell
emocional" ja que és el centre de processament de les emocions; de manera que en el
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procés de l'enamorament és molt important. Funciona gràcies a dos neurotransmissors:
la dopamina i el GABA (àcid gamma aminobutíric).
I sí, encara que aparentment aquesta zona tan complexa i a la vegada tan important, el
cervell, sembli que hi abundi l'ordre i el control absolut de l'organisme, és just aquí, on
es produeixen els grans desordres i apoteosis, com seria el cas de l'enamorament.
Quan parlem de l'enamorament però s'ha trobat experimentalment i analíticament que
hi ha dues zones que s'activen especialment:
En primer lloc, el nucli caudat o estriat; aquest és un nucli cerebral que forma part dels
ganglis basals de l'encèfal i que té dues funcions principals: regular les sortides motores
i ser el punt d'arribada de la dopamina (que la nombrarem més endavant). Aquesta gran
xarxa, per tant, controla l'excitació sexual, les sensacions de plaer i la motivació per tenir
una recompensa. En estudis de neuroimatge, el nucli caudat, especialment algunes
regions anteriors, han sortit associades amb els enamoraments.
I, en segon lloc, el ventricle tegmental, conegut com a àrea tegmental ventral de Tsai
(ATV). Aquesta zona està formada pels cossos de les cèl·lules encarregades de generar
la dopamina, que serà enviada cap a nombroses zones del cervell, en el cas de
l'enamorament, bàsicament a l'escorça prefrontal.

Il·lustració 6. Diagrames del cervell elaborats per l'antropòl oga Nord -americana H elen Fisher. Pod em localitzar les
zones del nucli caudat i de l 'ATV.
Font: Fisher, H. (2004). Por qué amamos: Naturaleza y química del amor romántico. (1a edició). Madrid: Taurus.
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Per acabar, nombrosos estudis i investigacions científiques, com seria el cas del nou
estudi dut a terme en ratolins i publicat a la revista British Journal of Pharmacology el
passat maig d'aquest any (2017), han demostrat que les drogues moltes vegades són
capaces de produir aquest sentiment de plaer i il·lusió com el de quan s'està enamorat.
Aquest fenomen es deu al nucli Accumbens, situat a la part anterior del ventricle lateral
del cervell. És l'encarregat d'equilibrar dos neurotransmissors essencials: la dopamina
(sentiment de plaer, emocions...) i la serotonina (inhibidora). Per aquest mateix motiu
és una de les zones del cervell més afectada per les drogodependències, que el que
produeixen és l'augment de producció de dopamina i la reducció de serotonina. En
aquesta zona, la dopamina ajuda a enfortir les connexions neuronals implicades en els
circuits creats per la recompensa.
2.2.1. ESTUDI ACTIVACIÓ DEL NUCLI CAUDAT

Aquest és el gràfic-resultat d'un dels
experiments elaborats per la doctora
Helen Fisher i el seu grup d'investigadors
que consisteix en demostrar si l'amor
romàntic és vertaderament una emoció.
La línia vermella representa el flux
sanguini en una àrea petita del Nucli
Caudat durant els 30 segons que als
participants se'ls va ensenyar una foto
bonica de la persona que els agradava i 7
segons després de treure'ls-hi. Observem
Il·lustració 7. Gràfic r epr esentatiu de l 'estudi: ventral
tegmental ar ea and caudate nucleus.
Font utilitzada: https://theanatomyoflove.com/theresults/ventral-tegmental-area/

clarament que el flux sanguini augmenta en els primers 30
segons i llavors realitza una clara disminució.
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La línia blava, en canvi, representa el flux de la sang en la mateixa regió del cervell quan
els participants van observar una foto d'una persona neutra. Observem clarament que,
mentre en el primer cas es va produir un augment considerat del flux sanguini, en el
segon va disminuir.
Amb aquest experiment, realitzat en més de cinc estudis, i observant l'activació del VTA
i el Nucli Caudat, van recolzar les seves dues hipòtesis inicials: primer, que l'amor
romàntic intens s'associava amb el sistema de recompensa del cervell que funciona amb
la dopamina com a hormona principal, i en segon lloc, que l'amor i l'enamorament no
són unes emocions o un conjunt d'emocions sinó que no són res més que un impuls, una
motivació per guanyar un premi: la persona per emparellar-nos.

3.3. DIFERÈNCIES ENTRE HOME, DONA I HOMOSEXUAL
I què passa amb el gènere i l'orientació sexual? Doncs la veritat és que aquests dos ítems
no tenen tanta importància com sembla. Tots els humans som iguals en àrees primitives
i

d'acció

del

nostre

cervell

quan

parlem

d'amor

romàntic

i

parella.

De fet, dos grans investigadors: Romaya i Zeki van realitzar un estudi per comparar les
respostes cerebrals entre les persones, en funció del sexe i l'orientació sexual. La seva
conclusió va ser bastant sorprenent en un inici; i és que van comprovar que les
activacions bàsiques, com seria el cas de les de l'amor, són iguals tant si són homes com
dones i tant si els atrauen persones del mateix sexe o de l'oposat. Avui, i després de
realitzar una gran quantitat d'estudis, s'han observat petites diferències: una de les
zones de més interès pels científics, és el nucli sexual dimòrfic (NSD). Es tracta d'una
agrupació de neurones localitzada a una de les parts més frontals de l'hipotàlem: l'àrea
medial preòptica.
El volum d'aquest és modificat per l'acció hormonal juntament amb els efectes de la
testosterona. D'aquesta manera, s'ha pogut deduir que aquest és el motiu pel qual el
NSD és dues vegades i mitja més gran en els homes que les dones. El fet que la
localització d'aquest nucli sigui just per sobre i per davant de l'encreuament entre els
nervis òptics, valida el que ja se sabia anteriorment: que l'àrea medial preòptica era la
zona de l'hipotàlem que modulava les conductes sexuals masculines; de fet, és allà on
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es regulen l'ejaculació, la penetració... De manera que, en aquesta zona del cervell, les
concentracions de testosterona són màximes. Avui, aquesta és la diferència més
significativa i més estudiada entre el cervell masculí i femení. No obstant això, és un
tema d'especial interès entre els científics, de manera que continua essent objecte
d’estudi.

Il·lustració 8. Escàners cerebrals que mostr en la diferència de mi da entre el NSD de les dones (b) i dels
homes (a), i ncloent-n'hi un amb l'efecte de la testosterona (c). Imatge extreta de proceedings of
national academy of sciences of the usa .

A més, a nivell biològic s'han observat elements que han
demostrat que els homes i les dones tenen maneres
diferents de respondre davant l'amor. En el cas de les
dones, la zona amb més activitat del cervell és el nucli
Il·lustració
activades,

9.

Diferents

observades

zones

amb

un

caudat i l'escorça parietal posterior, que són àrees que
es relacionen amb la recompensa i l'emoció. Els homes,

escàner cer ebral, en funci ó del sexe.
Font:
https://mappingignorance.org/2017/04/1

en canvi, mostren més activitat en les àrees de
processament visual, fins i tot una que està vinculada a

7/diagnosing-autism-using-brain-scans/

l'estímul sexual.
El que hem de tenir molt clar i, sobretot, no oblidar mai és que no tots els homes o totes
les dones han de mostrar aquest efecte. De fet, en aquests experiments, algunes dones
van activar àrees visuals i alguna homes àrees més cognitives.
Aquesta és la informació que hi ha avui exposada referent el tema de les diferències
anatòmiques i biològiques entre home-dona en les diferents àrees cerebrals en la que
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es produeix el procés de l'enamorament. No obstant això, hi ha opinions ben diverses
pel que fa el tema de les diferències i la necessitat que tenim els humans de trobar-ne
sempre.

3.4.

ORIENTACIÓ SEXUAL

És veritat que l'orientació sexual, concretament els sentiments sexuals i el
comportament entre dues persones del mateix sexe, han estat estudiades en la branca
de la psicologia, l'ètica i fins i tot de l'antropologia. Encara que hagi calgut molt d'esforç
per establir la base biològica d'aquest fenomen, s'han trobat diferències significatives
entre individus homosexuals i heterosexuals en aquest àmbit.
Simon Le Vay va ser un respectadíssim neuroanatomista gai que
va treballar al Salk Institute de San Diego, a Califòrnia. A part de
dedicar-se a l'estudi de la percepció i als mecanismes cerebrals de
la visió, l'any 1991 va publicar a la revista Science els estudis
anatòmics sobre l'orientació homosexual, que encara es prenen
com a referents avui, 26 anys després. Le Vay va trobar que el lloc
concret que diferencia els homosexuals dels heterosexuals
masculins són quatre petits botonets (agrupacions de neurones),
anomenats nuclis intersticials, situats en la zona del NSD. Després
d'estudiar 41 cervells de víctimes de la SIDA (entre els quals hi

Il·lustració 10 Si mon Le Vay
en la pr esentació del seu
llibre: Gay straight and the
reason why.
Font:
https://www.flickr.com/photo
s/elmhurstcollegepublicaffairs/
sets/72157631737876177/

havia 19 homosexuals, 16 heterosexuals i 6 dones heterosexuals), va poder observar 4
tipus de botons en aquesta zona, anomenats:

 INAH1
 INAH2
 INAH4
 INAH3

Le Vay no va trobar diferències
de mida entre aquests 3.
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Les diferències més clares sorgiren en el tercer botó: INAH3. Va observar que els heterosexuals
tenien aquests nuclis dues vegades més grans que les dones. I que els homosexuals tenien una
grandària semblant als femenins.
Però les diferències no només es referien a la grandària d'aquests sinó a l'organització:
El nucli INAH3 dels heterosexuals tenien una forma d'el·lipse amb els contorns molt ben
delimitats i visibles al microscopi; mentre que el dels cervells femenins i el de la majoria dels
homosexuals tendia a difuminar-se.
Pel que fa l'estudi d'aquesta zona en les lesbianes hi ha hipòtesis però cap teoria establerta; es
creu que aquestes han de tenir un INAH3 més voluminós i més ben estructurat que el de es dones
heterosexuals.

Il·lustració 11. Localització del botó INAH 3 descobert i
estudiat per Simon Le Vay.
Font:http://nuevoti empo.org.pe/conectateconlabi blia/?p=297

3.5.

GENÈTICA I ORIENTACIÓ SEXUAL

Tots sabem que l'orientació sexual és una de les diferències més grans entre els éssers
humans. La gran majoria de la població mundial és heterosexual; és a dir, és atreta per
persones del sexe contrari. No obstant això, una petita part de la població però no per
això menys significativa és homosexual (HS) o bisexual, de manera que es sent atreta
per persones del mateix sexe. Aquest fenomen ha estat durant molts anys, i està essent
encara ara, objecte d'estudi per a molts científics.
S'ha comparat la distribució dels homes i les dones en els dos extrems absoluts de
l'orientació sexual: completament heterosexuals vs. completament homosexuals, i la
veritat és que s'han trobat diferències interessants. Per una banda, els homes estan
distribuïts en els dos extrems tot i que, principalment, la majoria d'ells són atrets per un
sol sexe. Per altra banda, poques dones exposen que són atretes únicament per un sol
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sexe ja que la gran majoria mostren més atracció pels dos sexes, comparat amb els
homes.
És important i curiós, saber que l'homosexualitat no està limitada únicament en la nostra
espècie, sinó que s'ha vist reflectida en algunes aus i ungulats. (Bagemihl 1999; Ngun et
al. 2011) I que fins i tot s'ha estudiat en primats i ha aparegut la hipòtesi que
possiblement algun dels grups d'homínids passats tenien individus HS.
Al llarg de la història, aquest fenomen no ha estat del tot ben vist; un gran nombre de
persones han hagut de deixar els seus pobles, les seves feines i fins i tot han hagut
d'abandonar la família perquè eren acusats de traïdors o simplement ignorats. I és que
si ens traslladem al s.XIX i XX ens adonarem de la cruel visió que tenien cap a aquestes
persones:
COMENÇAMENT S.XIX

S.XIX - S.XX

L'homosexualitat era explicada com una

Les persones homosexuals continuaven

inferioritat intel·lectual. Per aquest motiu,

sent vistes de manera diferent i se'ls

es considerava que tenien desavantatges

considerava un 3r. sexe i que tenien

socials. Dins d'aquest grup s'hi incloïa: els

tendències invertides: els homes amb

pobres, les dones, les persones de color i

tendències femenines i les lesbianes amb

els homosexuals.

tendències masculines.

Encara que avui en dia als homosexuals no se'ls considera un sexe diferent, hi ha
nombrosos paradigmes que influeixen amb la recerca d'aquest fenomen, en especial, en
termes de neurobiologia.
Les primeres proves d' orientació sexual, especialment en els homes, que van ser
encaminades en gran part per la genètica, van venir d'estudis de família i de bessonades.
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Es va observar que els bessons homozigòtics (idèntics) tenien més
probabilitats de ser tots dos homosexuals que no pas els dizigòtics
(diferents). L'any 1993 un grup de genetistes encapçalat per Dean
Hamer va publicar un article a la revista Science2 que relacionava
l'homosexualitat amb un cromosoma concret. Amb estudis
anteriors

s'havia

observat

que,

en

diverses

famílies,

l'homosexualitat masculina heretada per la part materna era
considerable; de manera que van deduir que la localització
d'aquest gen havia de ser en el cromosoma X. Quan es va analitzar
aquest, s'observà que 33 de les 40 mostres compartien mostres
en un fragment del cromosoma X, concretament al braç llarg
d'aquest, que l'anomenaren Xq28. Van voler comprovar si passava
el mateix amb les germanes lesbianes, però no hi van trobar cap
relació. En qualsevol cas, es va comprovar que no tots els germans
homosexuals compartien aquest requisit i que sovint, dins d'una
família de quatre fills tots quatre contenien aquesta porció i
només dos d'ells eren homosexuals. És important saber que
l'orientació sexual femenina no s'explicava a partir d'aquest

Il·lustració 12.Localitzaci ó
del gen Xq28 en el braç
llarg del cr omosoma X.
Font.
https://en.wikipedia.org/wiki/
Xq28

cromosoma.
En resum, aquest estudi reforça la hipòtesi en la que la genètica té un paper important
en l'orientació sexual masculina i que, com a mínim, aquest tipus d'homosexualitat és
heretada de la mare. Cal tenir present que la presència d'aquest gen en l' ADN no indica
que l' individu tingui el 100% de probabilitats de ser homosexual; sinó que tindrà més
tendència a ser-ho.
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Il·lustració 13.
L'orientació sexual té un recolzament biològic. Figura A: Estudis fets a bessonades (tant masculines com femenines) han
demostrat que l'índex de concordança d'homosexualitat és més gran en dos bessons monozigots (MZ) que els dizigots
(DZ). Figura B: Hi ha un gran nombre d'evidències que indiquen la importància de la genètica i dels factors epigenètics
en l'orientació sexual masculina. (I) L'extrema desviació en el cromosoma X desactivat és més elevada en les dones que
tenen 2 fills gais que les dones que no. (II) L'orientació sexual masculina ha estat vinculada en diverses regions del
genoma humà tot i que la que més ressò ha tingut ha estat la del cromosoma Xq28. (III) En cada embaràs d'un fetus de
sexe masculí, augmenta la probabilitat que el pròxim nen sigui gai en un 33%.
Imatge extreta de: Tuck C. Ngun, Eric Vilain, 2014, The Biological Basis of Human Sexual Orientation: Is There a Role for
Epigenetics?. Elsevier Inc. Advances in Genetics, Volume 86. ( #pàg.170#), Los Angeles,CA, USA
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Avui, s'han centrat els estudis en un grup de gens del cromosoma Y, encarregats de
secretar les hormones masculines. És totalment lògic que se'ls posi com a dianes d'estudi
ara que ja hem vist la importància d'aquestes en l'acció del cervell.
-EPIGENÈTICA
La veritat és que no hi ha evidències directes que demostrin que els mecanismes de
l'epigenètica* influeixen en l'orientació sexual.
*Aquest terme és definit per l'Institut català de pediatria com:
L’epigenètica és la clau per comprendre la influència dels factors ambientals en el
desenvolupament de moltes malalties. És l’estudi dels canvis hereditaris en l’expressió
dels gens sense canvis en la seqüència de l’ADN. Suposa un control que regula com
s’expressen els gens i és un component crític en el desenvolupament normal i en el
creixement de les cèl·lules. Les anomalies epigenètiques són factors causals de càncer,
trastorns genètics i síndromes pediàtriques, i factors contributius en malalties
autoimmunes i en l’envelliment.

No obstant això, s'han fet diversos estudis en bessons que han pogut donar indicis
creïbles. L'índex de concordança entre bessons MZ és sempre més elevada que la de DZ,
en un 52%. S'ha observat que els mecanismes epigenètics que concretament afecten al
cromosoma X, sovint estan implicats també, en l'orientació sexual.
Per tant, encara que els "gens gais" encara no s'hagin ben identificat, hi ha indicis que
permeten pensar que la genètica té un paper molt important en l'orientació sexual.
L'epigenètica apareix per ser un altre contribuïdor en aquest fenomen. Però observem
que encara queda un munt de treball per realitzar en l'estudi d'aquests dos fronts .
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COM?
3.6.

LA TEMPESTA DE L'ENAMORAMENT

Quan parlem de la química de l'amor, ens referim a la gran cascada de reaccions
emocionals en les quals hi ha electricitat (connexions neuronals) i la pròpia química
(hormones, neurotransmissors...). Aquestes són la causa per la qual les passions
amoroses ens descontrolen la nostra vida i ens permeten explicar gran part del procés
de l'enamorament.
Però què passa realment?
Doncs bé, quan trobem la persona desitjada, es dispara una
mena de senyal d'alarma que fa que el nostre cos entri en
ebullició. L'hipotàlem, amb l'ajuda del sistema nerviós, envia
missatges a diferents glàndules del cos amb la finalitat de
secretar hormones. Aquestes hormones, juntament amb
Il·lustració 14.

altres substàncies, seran les que donaran lloc al gran nombre
de connexions nervioses i a la gran tempesta de

La química de l'enamorament.
Font: http://tinyurl.com/ybtrprbd

l'enamorament. Les substàncies més importants són les hormones, les neurohormones,
els neurotransmissors i neurorreguladors. No obstant això, cal tenir present que moltes
d'elles fan la funció de més d'una de les esmentades. Tenir present que aquestes
substàncies s'activen quan ens trobem davant d'una persona que, a part d'atraure'm
físicament compleix una sèrie de requisits que moltes vegades es tenen en compte de
manera inconscient: comparteix els mateixos valors, té preocupacions semblants... Per
tant, quan ens referim a la química de l'amor, pensarem en la gran quantitat de
substàncies implicades i no tant en el tipus.
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Les més importants són:
3.6.1. Dopamina


La dopamina és un dels neurotransmissors que utilitzen les neurones per
comunicar-se entre elles. Per tant, podem observar que té un paper important
en els espais sinàptics, espais microscòpics en els que les cèl·lules nervioses es
connecten entre sí.



La fórmula química de la dopamina és bastant complexa:

C6H3(OH)2-CH2-CH2-NH2

i la seva molècula té l'estructura següent:

Il·lustració 15. Mol ècula dopami na.
Font: http://www.cenpith.com/neurotransmisores.htm



És produïda en les neurones dopaminèrgiques situades a diverses zones del
cervell, especialment a l'àrea tegmental ventral, tot i que també hi participen el
nucli accumbens i l'escorça prefrontal.

Il·lustració16 . Esquema de les zones del cervell en les
quals s'hi tr oben l es neur ones dopami nèrgiques.
Font:http://acces.enslyon.fr/acces/biotic/neuro/drogues/html/n
erob1.htm



És la causant de les sensacions de plaer, de relaxació, de motivació, de
concentració i de l'atenció; de tal manera que és secretada en situacions
agradables, tot estimulant-nos a trobar i a ocupar-nos fent una acció agradable.
No és gens estrany que durant la secreció i actuació de dopamina, ens centrem
amb la persona que estimem i ens oblidem de la resta.
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Helen Fisher, professora universitària especialitzada en l'amor
com a comportament humà, va exposar que les concentracions
elevades de dopamina al cervell produeixen eufòria, augment
d'energia, hiperactivitat, insomni, pèrdua de la gana,
acceleració del batec cardíac i de la respiració i, a vegades,
obsessió, ansietat i fins i tot por. Es considera que és la que

Il·lustració

permet que l'amant, quan veu que la seva relació està en perill,

Llibre publicat per

17 .

Helen Fisher l'any

es centri en lluitar per aconseguir a l'altra persona. És per això
també que quan no tens una persona perquè ja s'ha acabat, o

2004.
Font:
http://www.helenfisher.

simplement perquè no ha estat possible, no ens la podem

com/

treure del cap, al contrari. Per aquest motiu Helen Fisher diu:
"Dopamina, el teu nom és perseverança".

3.6.2.


Serotonina

La serotonina, coneguda científicament com a 5-hidroxitriptamina, és una
substància que es comporta com una hormona però, que en el cervell, actua com a
neurotransmissor. Forma part de les amines biogèniques i té per fórmula química:
C10H12N2O

La

seva molècula :

Il·lustració 18. Molècula de serotoni na.
Imatge extreta de: http://tinyurl.com/ycs6x5n5



Té una gran influència en el sistema psiconerviós i la seva funció és bàsicament
inhibitòria: influeix sobre la son, els estats d'ànim, les emocions i els estats
depressius, per aquest motiu rep el nom de l'hormona del plaer i l' humor.
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En el nostre cos, la síntesi de serotonina és associada a un procés complex. La
serotonina es forma a les neurones a partir del triptòfan amb l'ajuda de dos enzims:
el triptòfan hidroxilasa (TPH) i un aminoàcid aromàtic: descarboxilasa (DDC).

Il·lustració

19.

Procés

de

formació

de

la

serotonina a partir del triptòfan.
Font:
http://www.wikiwand.com/it/Triptofano_5 -



En el període de l'enamorament, la

monoossigenasi

serotonina té una importància considerable: és la que ens fa pensar contínuament
amb la persona que estimem, fins al punt que a vegades esdevé una obsessió. S'ha
observat que aquest fenomen es produeix quan s'associen baixos nivells d'alguna de
les formes d'aquest compost químic (que n'hi ha almenys, 14) en els circuits
cerebrals. Quan una relació amorosa s'intensifica, el pensament obsessiu pot
augmentar a causa que la serotonina i les altres substàncies: dopamina i
noredrenalina, no es relacionen del tot bé. Quan augmenten els nivells d'aquestes
dues, llavors és quan els nivells de serotonina disminueixen en picat.


Aquest és el motiu pel qual quan s'està enamorat, es somia despert, es medita, es
reflexiona i fins i tot s'obsessiona amb l'altra persona.
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3.6.3. Noradrenalina


La noradrenalina, coneguda com a norepinefrina és una substància química
que pot actuar com a hormona o com a transmissor. És de la mateixa família
que la dopamina i la seva fórmula estructural és la següent:
C8H11NO3

Il·lustració 20-Mol ècula de noradr enalina.
Imatge extreta de: https://blog.cognifit.com/es/noradrenalina/



Els seus efectes són variats, depenent de la zona del cervell que s'activi. No
obstant això, l'augment dels nivells d'aquest estimulant produeixen
sensacions d'eufòria, energia excessiva, insomni... i està associada amb un
augment de la capacitat de recordar estímuls nous.

Il·lustració 21. Actuació de la noradr enalina
com a transmissor .
Font: http://tinyurl.com/y97dxs8e



La noradrenalina es crea en el Sistema Nerviós Simpàtic a partir de
l'aminoàcid tirosina o bé de la fenilalanina (tots dos adquirits directament en
la dieta). Els cossos cel·lulars que contenen noradrenalina es troben en el
pont tronc encefàlic i en la medul·la. Les primeres, es dirigeixen cervell amunt
per connectar amb diverses estructures reguladores de les emocions i de
l'àmbit sexual: l'hipotàlem, el tàlem i l'escorça cerebral. Quan actua com a
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hormona, els fils noradrinèrgics que la contenen, baixen a través dels nervis,
arribant fins les vísceres per ser alliberades a la sang.


És coneguda com a hormona de l'estrès i és que, juntament

amb

l'adrenalina, augmenta la freqüència cardíaca, allibera glucosa a partir de les
reserves energètiques i augmenta el torrent sanguini en els músculs.


Cal tenir present que una gran secreció de noradrenalina augmenta l'estat
de vigília mentre que uns nivells baixos d'aquesta substància poden provocar
un augment de somnolència i provocar la depressió.

3.6.4. Oxitocina i vasopressina

Aquestes dues substàncies són neurohormones i tenen una estructura molt
semblant. Totes dues són elaborades per unes neurones d'una grandària
considerable en els nuclis supraòptic i paraventricular de l'hipotàlem. Des
d'aquestes dues zones hi surten axons que es dirigeixen cap a la part
posterior de la hipòfisi, que es troba just a sota. L'oxitocina i la vasopressina,
per tant, es secreten als botons terminals d'aquests axons nerviosos i allà
mateix, entren en el torrent sanguini per a ser transportades a les zones del
cos on actuaran.
Totes dues hormones són secretades i recorren el nostre cos durant
l'orgasme, cosa que permet establir vincles i responsabilitats amb la parella.
De manera que estan relacionades més aviat amb les relacions de llarga
durada.
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3.6.4.1.

Oxitocina

 A nivell molecular, l'oxitocina és un pèptid format per nou
aminoàcids:
AA DE L'OXITOCINA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

cisteïna
tirosina
isoleucina
glutamina
asoaragina
cisteïna
prolina
leucina
glicina



En



En les dones, té un paper

Il·lustració 22. Molècula d'oxitoci na.
Extreta de: http://www.nappy.es/bebes/oxitocina/

directíssim durant el cicle reproductor ja que dispara les contraccions
uterines que donen lloc al part i activa les glàndules mamàries quan
els nadons succionen els mugrons. A més de consolidar el fort vincle
entre

la

mare

i

el

nadó.

(1)

 Neuròlegs experts, com Gareth Leng, creuen que l'oxitocina ajuda a
forjar llaços permanents entre amants després de la primera onada
d'emoció; de manera que és l'hormona responsable que l'atracció
inicial avanci cap al vincle d'amor de llarga durada. L'hormona actua
canviat les connexions de milions
de

circuits

neuronals

i

és

coneguda com l'hormona de la
confiança o la de les abraçades.

Il·lustració

23.

Oxytocin:

the

love

hor mone.
Font http://www.grassceiling.com/biochemistry/oxytocin-the-lovehormone/
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Una vegada és alliberada, produeix sentiments de vinculació i d'unió.

 S'allibera en grans quantitats en el moment de l'orgasme i en
quantitats més petites quan hi ha contacte carnal o simplement
t'agafen de la mà.
- Diane Witt, professora de psicologia de la Universitat de Nova York,
ha demostrat amb ovelles i rates que si se'ls bloqueja l'alliberament
natural d'oxitocina, rebutgen els seus propis joves. Pel contrari, si
s'injecta en femelles que no han tingut relacions sexuals, aquestes
acaricien i protegeixen les cries com si fossin seves.

3.6.4.2.


Vasopressina

La vasopressina, coneguda també com a hormona antidiürètica
(ADH), és una hormona d'estructura molt semblant a l'oxitocina;
de fet, es tracta també d'un
nonapèptid

però

aminoàcids diferents:

amb

dos
AA DE LA VASOPRESSINA
1. Cisteïna
2. Tirosina
3. Fenilalanina
4. Glutamina
5. Asparagina
6. Cisteïna
7. Prolina
8. Arginina
9. Glicina
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Il·lustració 24. Mol ècula vasopr essina
Extreta de: https://en.wikipedia.org/wiki/Vasopressin



És produïda en l'hipotàlem i emmagatzemada a la part posterior
de la glàndula pituïtària, per poder ser alliberada al corrent
sanguini i, algunes, al cervell directament.



Té una importància especial en la reabsorció de l'aigua en els
ronyons però també en el cervell i en els vasos sanguinis.

-Determinats estudis, fets amb ratolins de camp, han demostrat que
la vasopressina és l'hormona que en els mascles produeix
l'enamorament. En les femelles, en canvi, és l'oxitocina. Quan en
aquests ratolins mascles se'ls va donar una droga que inhibia l'efecte
de la vasopressina, el vincle amb la parella es va deteriorar totalment.

3.6.5.

Les hormones gonadals

Per acabar, és important nombrar les hormones més importants que intervenen en la
modulació de l'enamorament i el desig sexual: les hormones gonadals. Aquestes són les
que són produïdes als testicles i als ovaris i les més importants i conegudes són: els
andrògens, els estrògens i els progestàgens.
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Tenen la propietat de ser capaces de modificar els efectes de les altres neurohormones
i afectar al seu torn aquelles zones del cervell dedicades a fixar imatges o a evocar
vivències amb càrrega amorosa.

Il·lustració 25. Lloc de for maci ó de les hor mones g onadals.
Font: http://ti nyurl.com/yajvfmrj

33

Viatge al centre de l'amor

3.7.

HORMONA

ESQUEMA NEUROHORMONES QUE ACTUEN EN EL PROCÉS DE L'ENAMORAMENT

MOLÈCULA

LLOC de PRODUCCIÓ

LLOC d' ACTUACIÓ

La causant de...
Sensació

Produïda bàsicament en les Els
neurones

Dopamina

vessaments

dopaminèrgiques dopaminèrgics

solen

del cervell, especialment les tenir lloc en el nucli

d'eufòria,

hiperactivitat,

insomni, pèrdua de la gana, acceleració
del batec cardíac i de la respiració i
obsessió, ansietat i fins i tot por.

de l'àrea tegmental ventral accumbens i l'escorça
(ATV).

prefrontal...

La seva producció requereix Gran influència en el Funció inhibitòria: influeix sobre la son,
Serotonina ó

5-

hidroxitriptamina

un procés complex.
Es forma a partir del triptòfan
per mitjà de diversos enzims.

sistema psiconerviós.

els estats d'ànim, les emocions i els
estats depressius, per aquest motiu rep
el nom de l'hormona del plaer i l'
humor.
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HORMONA
HORMONA

Noradrenalina o
norepinefrina

MOLÈCULA

LLOC de PRODUCCIÓ

MOLÈCULA

LLOC de PRODUCCIÓ

LLOC d' ACTUACIÓ

La causant de...

LLOC d'ACTUACIÓ

La causant de…

Produïda en el Sistema Nerviós Actua

a Coneguda com a hormona de l'estrès,

Simpàtic i emmagatzemada al l'hipotàlem,

al augmenta

la

freqüència

cardíaca,

pont tronc de l'encèfal i a la tàlem i a l'escorça allibera glucosa a partir de les reserves
medul·la.

cerebral.

energètiques i augmenta el torrent
sanguini en els músculs (responsable
de quedar vermells quan veiem a la
persona que ens agrada)

Oxitocina

Elaborada per unes neurones Estimulació

del Quan s'acaba una relació i els seus

d'una grandària considerable

de components es senten malament o

els

nuclis

supraòptic

paraventricular de l'hipotàlem.

en centre
i recompensa

deprimits és degut a que els nivells
d'oxitocina baixen en picat, i el centre
de recompensa queda subestimat.
Ajuda a crear enllaços interpersonals:
no només lligada amb el sexe sinó
també amb el naixement i la lactància.
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HORMONA

Vasopressina

MOLÈCULA

ó

hormona
antidiürètica (ADH

LLOC de PRODUCCIÓ

Produïda

en

emmagatzemada

l'hipotàlem
a

la

LLOC d' ACTUACIÓ

La causant de...

i Produeix efectes Altera la pressió sanguínia i actua com
part sobre

les a

posterior de la glàndula pituïtària, neurones

agent

antifebril

i

analgèsic.

dels

per poder ser alliberada al corrent nuclis
sanguini i, algunes, al cervell paraventriculars i
directament.

supraòptics,
generalment

els

inhibeix.

HORMONES

Produïdes a les gònades; és a dir, Modificar a altres Relacionades amb les fases més sexuals

GONADALS,

als ovaris i als testicles.

ferhormones

neurohormones i de les relacions amoroses que inclouen
en conseqüència l'atracció per l'altra persona
les

zones

cervell
corresponents.

del
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3.8.

FASES DE L'ENAMORAMENT

Després de parlar de la gran tempesta de l'enamorament, és lògic pensar
que la gran quantitat de reaccions químiques que es produeixen tinguin
lloc de manera dosificada. D'aquesta manera, s'ha establert que
l'enamorament està format per 3 etapes essencials:
Il·lustració 26.
etapes

Les
de

l'enamorament.

1- EL DESIG

Font:http://setoutyou
rmindsethere.blogspo

N'és la primera etapa de l'amor i és impulsada per les hormones

t.com.es/2013/03/

sexuals testosterona i estrògens.
És necessari saber que les hormones són un clar vincle entre l'aparença i la
personalitat. De fet, dues hormones que influeixen amb el desenvolupament
facial són les sexuals: testosterona i estrògens; en canvi, les dues neurohormones
que influeixen en l'expressió i en l'emoció facial són la dopamina i la serotonina,
explicades anteriorment. Per tant, totes quatre hormones tenen un paper
important en el comportament.
3.8.1

Curiositat: estudi relació cara-personalitat homes.

No obstant això, es va decidir estudiar la testosterona i els estrògens a causa de
la seva responsabilitat en el desenvolupament facial.
La testosterona alta es manifesta amb mandíbules fortes, quadrades, nassos
grans, ulls petits, pòmuls buits, fronts elevats... Contràriament, l'estrogen alt es
mostra en cares rodones, pell suau, celles arquejades, ulls grans...
En un estudi publicat per la Dra. Helen Fisher, es va demanar a més de 178000
participants que es descriguessin amb una sola paraula, amb l'objectiu principal
d'unir aquestes amb els trets de personalitat concrets.
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La gran majoria dels entrevistats, la Dra. Fisher va identificar que tenien més
testosterona "intel·lectual"; és a dir, que segurament tenien una naturalesa
directa, decisiva, competitiva i lògica. En canvi, els que tenien més estrògens
tendien a respondre "apassionats", i es veien compassius, idealistes i socialment
qualificats.
Mesos després, va tenir molta curiositat en trobar una sèrie de continuïtats en
les característiques físiques de les seves ex-parelles i comprovar si aquestes
representaven els seus estils de personalitat. A primera vista, no va ser del tot
fàcil identificar-les, però poc a poc va anar observant algunes similituds: celles
amples, nassos grans, mandíbules quadrades, línies del riure molt marcades
(segurament era més un signe de bon humor que les hormones). En excepció
d'un, que tenia la cara més fina amb una pell delicada i sensible.
Després d'estudiar els trets de cada un dels seus ex estimats, es va adonar que la
gran majoria eren homes intel·lectuals i amb una ment i visió molt forta de les
coses, d'aquí els trets facials associats a la testosterona.
L'única excepció que va trobar, evidentment tenia un conjunt de trets de
personalitat totalment diferents ja que es relacionaven amb els estrògens: tenia
dificultats en expressar la seva opinió amb els demés, era molt visionari i
idealista, intentava fer les coses amb gràcia i amabilitat...
Ara bé, no hem d'oblidar que, encara
que la biologia és un motor en els
patrons

de

comportament,

les

nostres experiències personals i
Il·lustració 27- Can w e date ability be written all
over your face? By Tayl or wade.
Font: http://tinyurl.com/ybgw6rzy

l'entorn influeixen en la gent que ens
convertim. Amb això vull dir que no hem de dir que un home
que té la mandíbula més sortida és promiscu; potser ha estat

criat en un entorn molt favorable i és una persona ben sensible. I de la mateixa
manera, no hem d'assumir que un noi amb característiques facials molt suaus i
subtils sigui eternament lleial.
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Les primeres impressions són només el punt de partida des d'on comencem a
conèixer què hi ha darrere les característiques d'una cara.
2-ATRACCIÓ
Té lloc en el moment en què s'està ben enamorat de manera que no es pot
pensar en qualsevol altra cosa. Els neuròlegs creuen que les emocions i
motivacions humanes bàsiques sorgeixen de diferents sistemes d'activitat
neuronal que deriven de mamífers precursors. Experimentalment i mitjançant
diverses tècniques d'estudi, s'ha observat que les tres substàncies que hi
intervenen són les nombrades anteriorment: NORADRENALINA, LA DOPAMINA I
LA SEROTONINA.
LA NORADRENALINA: És una hormona similar a l'adrenalina que, com a tal,
activa una resposta a l'estrés augmentant la concentració d'adrenalina i cortisol
a la sang. L'augment en el torrent sanguini
d'aquestes dues substàncies és l'encarregat de
la producció d' un efecte encantador; de manera
que a la que es topa de manera inesperada amb
la persona de la que s'està enamorat o
Il·lustració 28. Molècula de cortisol,
hor mona relaci onada amb l'estr és.
Font: http://ti nyurl.com/m2uvrwq

simplement uns minuts abans de trobar-s'hi , es
comença a suar, la boca s'asseca i el ritme
cardíac augmenta significament. D'altra banda,

també augmenta la memòria per als nous estímuls, això explica perquè quan
s'està enamorat es retenen tants i tants detalls de la persona en qüestió:
LA DOPAMINA: Tal i com s'ha explicat anteriorment, la dopamina és la
substància més significativa en aquest procés. La seva activació, produeix una
gran i intensa onada de plaer i en conseqüència una sèrie d'accions com serien:
un augment de l'energia, una menor necessitat de dormir, pèrdua de la gana...
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D'altra banda és just en aquest moment quan s'arriba a l'estat d'obsessió total ja
que la dopamina juga un paper molt important en les activitats de recompensa.
De manera que el que busquem en aquesta etapa són els sentiments gratificants
d'amor, èxtasi i emoció; cosa que comporta a la dependència d'aquesta persona
per la nostra satisfacció emocional. Dit en altres paraules, ens convertim en
addictes a aquests sentiments d'amor.
LA SEROTONINA: és la responsable de mantenir la
persona de la que s'ha enamorat als pensaments
sense poder-la treure-se-la del cap.
Un gran nombre d'investigacions han demostrat que
les persones enamorades tenen els mateixos nivells

Il·lustració 29- La importància de
la serotonina i la dopamina en
l'enamorament.

de serotonina que es troben en les persones que
pateixen un Transtorn Compulsiu-Obsessiu. Aquest

Imatge extreta de:
http://tinyurl.com/ycypwxre

és el motiu que explicaria perquè la serotonina està relacionada amb el
pensament obsessiu de la persona de la que ens hem enamorat.
3.8.2

Curiositats científiques respecte la serotonina:

Avui en dia molts dels medicaments antidepressius fan ús de la
serotonina, però la gran majoria a més a més inhibeixen alguna altra
funció o mecanismes d'adaptació

evolutiva per la

selecció de parella, com podria

ser

Fisher cita un estudi de cas d'una

dona casada de

35 anys d'edat que tenia una

depressió i un

l'orgasme.

trastorn d'ansietat sovint. Quan

Il·lustració 30. Serotonina com

aquesta

tractada amb medicaments que li

a

augmentaven la

serotonina,

Font:

la

seva

libido

manera que li era impossible

component

principal

antidepr essius.

http://tiny url.com/ybftkdl2

dels

disminuïa,

era

de

aconseguir

l'orgasme. Incapaç de pensar amb serenitat, va fer un salt emocional i va suposar
que això significava que ja no s'estimava tant al seu marit, de manera que va
decidir divorcia-se'n. Mesos després, i havent abandonat la medicació, la dona
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va anar recuperant mica en mica el seu desig sexual normal i la seva habilitat de
connexió amb el seu marit, de manera que la idea del divorci se li va desfer
totalment.

Like drugs that blur your vision, serotonin-enhancing medications
can potentially blur a woman’s ability to evaluate mating partners,
to fall in love, and to sustain an enduring partnership.” ~ Helen
Fisher

De la mateixa manera que els fàrmacs - la nostra visió, els
medicaments que augmenten la serotonina poden desdibuixar la
capacitat femenina per avaluar les persones per aparellar-se,
enamorar-se i mantenir-hi una relació.” ~ Helen Fisher

Amb això la Dra. Fisher vol deixar clar però que no recomana que els malalts
psicològics greus s'abstinguin de prendre antidepressius que millorin la
serotonina. El que vol intentar dir és que si es prenen aquests medicaments s'ha
de tenir present que poden afectar el funcionament d'altres mecanismes
biològics i, a vegades, fins i tot, poden posar en perill els mecanismes evolutius
inconscients per a la selecció de parella en l'amor romàntic.
3-AFECCIÓ
L'afecció és el vincle que manté juntes a les parelles i que els permet tenir i criar
fills. Es caracteritza per sentiments de calma, seguretat i d'unió emocional Els
científics pensen que les hormones implicades en aquest sentiment són
l'oxitocina i la vasopressina.
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Avui però, se sap que l'enamorament duri tota la vida és impossible. Això és
degut al fet que el seu engranatge funciona de manera semblant a les addiccions
de les drogues i, per tant, cada vegada es necessitaria més aportació per
mantenir el mateix efecte. Malauradament, el cervell arriba un moment que
deixa de produir aquest tipus de neurotransmissors, de manera que
l'enamorament pròpiament, s'acaba. S'acaba, però durant aquest període, s'han
estimulat els mecanismes de la memòria, de manera que es dóna l'amor a llarg
termini, "UN PLAER MÉS SUAU MOLT BASAT EN ELS RECORDS I QUE TÉ
ASSOCIADES LES HORMONES DEL PLAER, LES ENDORFINES." va concloure
David Bueno, professor de genètica de la UB, en una entrevista al diari Ara el
juny del 2011.

QUAN?
3.9.

L'edat i l'enamorament

Si alguna vegada heu parlat amb un infant, no és gens estrany ni difícil que us hagi parlat
del seu xicot o xicota ben il·lusionat o il·lusionada. No obstant això, hem de saber que
en aquesta edat, el mecanisme de l'enamorament encara no es produeix ja que moltes
de les hormones explicades anteriorment encara han de
"despertar-se". És per aquest motiu, que s'ha investigat aquest fet
i s'ha observat que quan els nens petits diuen això i s'ho creuen és
Il·lustració 31. Dos nens
petits enamorats?

bàsicament perquè volen imitar als adults que els envolten. De

Font:https://matome.naver.

manera que no estan enamorats de cap company o companya si

jp/odai/2143232393062022

no que l'utilitzen per fantasiejar una mica i endinsar-se en el món

801/2143232911163006703

dels adults.
Quan l'enamorament pot començar a ser el protagonista de les nostres vides és a partir
dels 11-12 anys, en els que les hormones comencen a actuar i a produir els efectes
corresponents. I és evident que aquests primers enamoraments no són de bon tros
iguals als de les persones més adultes.
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Esteban Cañamares, psicòleg clínic i sexòleg i professor de la Universitat Autònoma de
Madrid, en una entrevista a la Vanguardia l'any 2010 va fer una reflexió interessant
sobre aquest tema:

“Cuando uno es joven busca un explorador con quien comerse el mundo, cuando uno es mayor,
en cambio, busca compartir la quietud, la tranquilidad”, indica. “Pero el interés por el amor es
igual en todas las edades. Incluso los que aparentan cierto desinterés es porque se les ha
transmitido, desde pequeños, el mensaje de que primero hay que alcanzar el éxito en la
profesión.
La persona mayor, en cambio, tiene más capacidad para reconocer sus sentimientos y está libre
de esta obligación, ya ha demostrado lo que tenía que demostrar”. Cañamares concluye: “No
creo que el enamorarse esté destinado a acabar con los años. Simplemente, las personas que
llevan más tiempo juntas tienen más probabilidades de desilusionarse. Esto es todo. Esto es la
vida."

Per tant, es pot concloure que l'enamorament no té edat,
simplement el que canvia és la forma de trobar-lo, veure'l i
sobretot de viure'l.
Aquest últim apartat ha estat dels més interessants a tractar però
Il·lustració 32. Esteban
Cañamar es,

dels més difícils. Com que la informació tant a la xarxa com als llibres era d'allò més

psicòl eg
Font:

escassa i havia pocs estudis relacionats amb aquest tema, vaig decantar-me per

http://tinyurl.com/yc92x

fer-ne el meu propi. Així que la part pràctica l'he enfocada en estudiar

isexòleg

clínic.

tm5

l'enamorament en les diferents etapes de la vida.
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3.10.

ENTREVISTES A EXPERTS

Per tal de contrastar la informació exposada en els darrers punts, basats bàsicament
amb biologia, bioquímica, antropologia i sociologia, vaig decidir contactar amb tres
professionals i experts en la temàtica: el Dr. Esteban Cañamares, el Dr. David Bueno i el
Dr. Adolf Tobeña, dels quals vaig aconseguir poder establir una entrevista1 amb 2 d'ells:

ENTREVISTA A ESTEBAN CAÑAMARES,
SEXÒLEG, PSICÒLEG CLÍNIC I
PROFESSOR DE LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE MADRID. 26 de juliol de
2017

El punt de partida de l'entrevista va ser un article periodístic*, publicat el juny del 2010
a la Vanguardia, en el que el Dr. Cañamares parlava de les diferents edats i etapes de
l'amor. Ràpidament em va interessar el tema i vaig trobar oportú i molt interessant
poder-li fer una entrevista. Per motius pràctics i sobretot problemes de distància,
l'entrevista el vam realitzar el dimecres 26 de juliol de 2017 via Skype.

PRESENTACIÓ
Esteban Cañamares Medrano és psicòleg, sexòleg i professor de la Universitat
Autònoma de Madrid. És també un col·laborador habitual en programes de ràdio,
televisió, apareix en algunes revistes, conferències… i sempre tracta, com és de suposar,
temes de psicologia i sexualitat. Ha publicat diversos llibres, en el que destaca
"Anecdotas y curiosidades de la psicología", un llibre amè, divulgatiu i divertit que
explica el funcionament del cervell humà.

1

En el pendrive adjuntat hi ha les entrevistes gravades a veu. De la primera, la del Dr. Cañamares, hi ha una breu
presentació visual al següent enllaç: https://www.genial.ly/5981895baa1a3d6c901e9f56/entrevista-a-esteban-

canamares. Us convido a fer-hi un cop d'ull. NOTA: S'han d'anar seguint els diferents números i posar-se damunt
seu.
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ENTREVISTA
¿Esteban, te parece bien que podamos grabar la videoconferencia?
Bien, ningún problema por mi parte.
Te lo digo porque a Laia le servirá para realizar un documental y para dar más
consistencia al trabajo.
Y ya de paso me hacéis un favor, me decís cómo se graba, para grabarlo yo
también.

Lo tuvimos que investigar eh (risas). Hay un programa que se tiene que descargar.
Ah vale vale. Venga. Dime Laia lo que quieras.

Buenos días Esteban, me llamo Laia Danés, y me acompaña la profesora que tutoriza
mi trabajo, Marta Mallarach, y este mes de junio he terminado el 1º de Bachillerato
científico en el Institut Bosc de la Coma de Olot, Girona. Mi investigación trata del
enamoramiento y le agradezco que me facilite hablar con usted para darle
consistencia al análisis y conclusiones del trabajo.
Yo te felicito a ti por ser tan joven e interesarte por un tema tan serio y tan
bonito.
La verdad es que me sorprendió eh Esteban, cuando me dijo: "quiero tratar el
enamoramiento".
Es un tema que he cooperado con él durante muchos años y no he llegado a
ninguna conclusión definitiva, pero bueno, es un tema muy interesante.
Cuéntame, cuéntame.

Con Marta nos hemos dirigido a usted en el artículo: "Las edades del amor" publicado
en la Vanguardia en el año 2010, me hicieron reflexionar y han sido un referente en
mi enfoque teórico del trabajo. En este trabajo de investigación me planteo los
siguientes objetivos:
1. ¿Qué es el enamoramiento?
2. ¿Qué pasa realmente en nuestro interior cuando nos enamoramos?
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3. ¿Cómo viven el enamoramiento los jóvenes de 12-18 años?
4. ¿Cómo evoluciona el amor a lo largo de las distintas etapas de la vida?
CENTRÁNDOME EN LA ADOLESCENCIA?
¿Este trabajo lo estás ya rematando o todavía lo tienes a medias?
Bastante avanzado, ya tiene una muestra con muchas respuestas. Ahora te hablará de
ello.
Era por comentarte que yo publiqué un libro sobre este tema, ya está descatalogado,
pero te lo podría mandar online. Sabes? Además es un libro ameno que se puede
leer con un par de tardes perfectamente. Por mucho que hablemos aquí, pues allí lo
puedes ver con más detallimiento.

Muy bien. Muchas gracias, Esteban.

Esteban, podríamos empezar con una breve descripción tuya de profesión,
publicaciones… y así ya nos queda enregistrado?

Vale. Pues yo soy Esteban Cañamares, psicólogo clínico. Ejerzo des de hace 27
años en Madrid. Me especializo en adultos: problemas de pareja, problemas
sexuales, depresiones, esquizofrenias… Soy profesor honorario de la Universidad
Autónoma de Madrid. He publicado varios libros sobre mis temas de psicología
y me prodigo bastante en los medios de comunicación: radio, televisión, prensa…
El tema del enamoramiento es un tema que toco mucho porque me gusta mucho
el mundo de la pareja y tengo muchísimas entrevistas que me han hecho sobre
este tema, precisamente. Éste es un poco el resumen de lo que soy y de lo que
hago.

Perfecto, muchas gracias. Ahora nos gustaría conocer tu descripción sobre el concepto
del enamoramiento.
Bueno, cómo deciros qué es el enamoramiento… Yo creo que debemos partir de
la idea de que venimos a este mundo con la necesidad de estar junto con. Es una
programación de la especie. No somos como el gato montés que está todo el año
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por ahí solo. Necesitamos, no solamente aparearnos como el gato montés,
necesitamos estar junto con, hundirnos con, hacer equipo con. Vale? está
biológicamente determinado. ¿Por qué nos enamoramos de esta persona y no
de aquella? Pues porque cumple, amenos supuestamente, con nuestras
fantasías. Vamos a ver. Tenemos una serie de necesidades psicológicas y
tenemos, no solamente como especie sino como individuos en particular, la
intuición (acertada o no) de que la persona que tenemos enfrente cumple con
estas expectativas. Cifá es una persona que es muy importante en ser el que
manda en la pareja, y además que le valoren mucho, y además que le den
prioridad al tema hijos. Si intuye que la persona que tiene enfrente le va a
permitir mandar en la pareja, lo va a ver como valioso si además intuye que va a
dar mucha importancia a los hijos, etc. esta persona encaja. Entonces de aquí se
puede

producir

el

enamoramiento.

El factor más importante a la hora de enamorarnos de alguien son varios (lo
podrás ver en mi libro que te mandaré). El factor más importante es tener la
sensación de que mi sufrimiento principal en la vida es el mismo que su
sufrimiento principal en la vida. Pero además tenemos formas distintas de
hacerle frente. Imaginemos que yo he sufrido mucho por tener un físico muy
poco apreciado y que la persona que tengo enfrente también ha sufrido mucho
por más o menos lo mismo. Sólo que yo quizás he combatido el sufrimiento
siendo muy generoso y haciéndome querer mucho por ser muy generoso y, el
otro ha combatido esta pena siendo brillante en los negocios, y por lo tanto,
siendo admirable. Los dos tenemos el mismo problema, los dos estamos
acomplejados por nuestro físico, hemos sufrido mucho, pero formas distintas de
hacerle frente. Tendremos el mismo problema, el de siempre, pero habrá dos
formas distintas de hacerle frente. Esto y más cosas, vale? Esta sería la principal.
Cuando tenemos esta intuición ahí es cuando cambia la dopamina, ahí es cuando
se producen ciertos cambios biológicos (lugar dónde insisten los biólogos). Que
claro que se tienen que dar, pero se dan después, como consecuencia de…
Vamos a ver, a veces el público se confunde y piensa que cuando se me dispara
la dopamina, yo me enamoro de esta persona. Es decir, un ejemplo absurdo, yo
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cuando coja luego el metro en Madrid, me sienta al lado de una señora de 95
años, si en este momento se me dispara la dopamina, me enamoro de ella. NO,
NO. Si yo intuyo que esta persona que tengo en frente, además que me guste
físicamente, además que comparta una serie de valores, además que me
reafirme mi forma de verme, compartimos esto común, luego la dopamina se me
va

a

cambiar.

Como

consecuencia

de

otra

cosa.

Entonces pues, resumiendo, nos enamoramos porque estamos programados
para ello, nos enamoramos de una persona en concreto porque encaja en
nuestras expectativas, en nuestras necesidades, nos levanta nuestros miedos,
etc.

Perfecto, muy bien. He estado analizando las diferentes etapas de la juventud pero
mi intención es profundizar en el enamoramiento a partir de las diferentes etapas de
la vida, adolescente, adulto y madurez. Crees que se vive de la misma manera las
emociones que comporta enamorarse en estas distintas etapas?
Tengo que reconocerte que por una parte he accedido a tu entrevista porque me
pareció muy interesante esto del enamoramiento según edades, en lo que yo no
había reparado, te lo confieso sinceramente. Me pareció muy interesante hablar
de este tema y ver qué me podrías aportar. Yo en mi libro estudio fenómenos
sólo a partir de los 20 años. ¿Por qué? Pues porque me parece que a los 12, a los
15, a veces no hay tanto un enamoramiento de una pareja como un juego a… Es
como cuando los niños, los varones, juegan a peleas, no se están peleando
realmente. Se toman las peleas como un entrenamiento futuro.
Pues a veces con14 años uno no se enamora, bueno, se enamora este fin de
semana de A y la semana que viene de B. Esto no sé yo si se puede llamar
enamoramiento. Hasta cierta edad lo que hay son juegos de enamoramiento. Y
en la tercera edad, pues seguramente cuentan menos los aspectos físicos, sin
dejar de contar nunca, las sexuales ya no son tan importantes, sin dejar de
contar. En edades más avanzadas la cantidad de requisitos que tiene que tener
la persona que está enfrente son más numerosos. Por decirlo de alguna manera,
con 25 años, me tienen que encajar 8-9cosas y con 60, 8-9 docenas de cosas.
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Sería la diferencia fundamental. Luego, es más difícil enamorarse a más edad,
pero no imposible. Un estudio fracturado por edades, sinceramente, no lo tengo.
Hasta aquí puedo aportar!
Hay una parte en mi trabajo en la que me baso mucho en la biología, en la anatomía
del cerebro, en especial. He encontrado que a nivel anatómico hay varias diferencias
entre hombres y mujeres; por ejemplo el núcleo sexual dimórfico situado en el área
media preóptica, que tiene un tamaño diferente en unos respecto a otros. ¿Tienes
algún conocimiento acerca de ello? ¿Podrías añadirnos algún tipo de información?

No tengo mucho conocimiento porque yo soy psicólogo, no soy neurólogo, pero
desconfío mucho de estos trabajos, pues muchísimas veces están guiados por
prejuicios. Fíjate que hace unos 100 años, se encontraban pruebas científicas,
ene EUA, de que las mujeres eran inferiores a los hombres, los negros a los
blancos… y eran científicos de primer nivel. Quiero decir que, cuando nos
acercamos con prejuicios podemos encontrar casi de todo. Yo creo
grandiosamente en la igualdad hombre-mujer. Y a mí esto de que no se qué
parte sea más grande o más pequeña, me pone en guardia. A parte de eso, estas
diferencias anatómicas, son causa o son consecuencia?
Claro porque, si por ejemplo hay muchos hombres que se dedican a trabajos
manuales y muchas mujeres que se dedican a cuidar a los hijos, eso puede
provocar un desarrollo distinto de áreas cerebrales, pero no por ser hombre o
ser mujer sino porque están practicando de formas distintas durante 40 años.
Vale?
La gente que se dedica en el mundo de la biología, a veces confunde las
consecuencias con las causas. Pondré un ejemplo: si yo en lugar de quedarme
aquí, en Madrid, en un entorno tranquilo y seguro, estuviera durante años en la
selva, asustado por los leopardos, las serpientes… seguramente, al final de mi
vida, si me hacen una biopsia de mi cerebro encontrarán diferencias al Esteban
Madrileño. Pero no es que haya diferencias anatómicas por sé, es que son una
consecuencia del tipo de vida que seguiré. Por lo tanto, yo no le daría mucha
importancia en esto de las diferencias anatómicas y neurotransmisores.
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Coincidirá conmigo pero en que los hombres y las mujeres funcionan de distinta
manera a nivel mental, tenemos que suponer que también ocurre esto a nivel
hormonal. ¿Podríamos concluir que la intensidad/ grado del enamoramiento es más
grande en las mujeres que en los hombres? Es decir, que las mujeres se enamoran más
intensamente que los hombres? (no si se enamoran más a menudo).

No niego que haya diferencias pero creo que son mucho más pequeñas de lo que
se tienden a ver. A qué diferencias te referías, Laia.

La manera de funcionar a nivel mental, por ejemplo en Bachillerato, que he hecho el
estudio que más adelante te contaré de la encuesta de Helen Fisher, los resultados me
han salido que las chicas se enamoran y tienen sentimientos más apasionados que los
chicos. Es decir, en mi edad y mirando a mi alrededor, sin estudios, observo que las
chicas tienen sentimientos hacia los chicos más a menudo que los chicos. ¿Me
entiende?

Sí, sí, entiendo entiendo.

Conoce el instrumento que ha utilizado Laia de Helen Fisher?

La encuesta esta no, sé su trabajo, en la parte biológica en la que insiste, pero la
encuesta esta no, sinceramente.
Pero yo quería decirte algo, Laia ahí. No digo que las diferencias sean feas entre
chicos y chicas pero pienso que son bastante menores de las que la gente suele
percibir. En general, a los hombres, se les ha enseñado a negar sus intereses
emocionales, sentimentales… y a las mujeres se les ha enseñado a negar sus
deseos sexuales. Pues claro, lo que tu observas, correctamente. Si lo que tú
observas le pones más interés sexual y material en las chicas, y más interés
emocional en los chicos, las diferencias se quedan en poca cosa. Insisto, no creo
que no haya ninguna diferencia pero bastantes menos. Y en cualquier caso y en
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la medida de que la educación, afortunadamente, nos va acercando cada vez
más, pues cada vez es más difícil encontrar diferencias.

Usted cree que la genética influye en el proceso del enamoramiento?
La genética influye en absolutamente todo lo que tenga que ver con un ser vivo.
Cuando digo todo, digo todo. Nuestros genes determinan como son nuestras
neuronas y con nuestras neuronas pensamos, sentimos, imaginamos,
recordamos, tememos, nos ilusionamos,… en absolutamente todo influye la
genética pero prácticamente en nada manda el 100%. Siempre somos el
resultado de la genética más el ambiente, el aprendizaje,… En realidad, la
polémica herencia-ambiente está ya obsoleta. Siempre es una mezcla de las dos
cosas. Si yo planto un árbol, lo que pase a partir de allí dependerá de la semilla,
del riego, del clima, del agua, del abono, etc. Siempre son las dos cosas.

Hemos encontrado cierta información acerca de los homosexuales, pero que podrías
decirnos de la genética heterosexual?
Sigo diciendo que la genética influye siempre y no determina nunca. Lo que lleva
a una persona a ser homosexual casi siempre es de tipo familiar, y lo que lleva a
una persona a ser heterosexual, pues más o menos lo mismo. No creo que haya
nada

genéticamente

determinante

en

prácticamente

ningún

caso.

Imaginémonos por ejemplo, un hombre que en lugar de ser XY, fuera XXY. Allí
entonces todo lo hormonal cambia mucho, pero son casos excepcionales.
Generalmente son más aspectos familiares los que influyen para que una
persona sea o no homosexual.

Ahora le explicaré el instrumento metodológico que he utilizado para realizar mi
estudio, que ha sido una encuesta basada en el estudio realizado por la antropóloga
norteamericana H.Fisher. Si la has podido consultar, verás que es una escala de 30
ítems, que suele reducirse a 15, y que sirve para medir el grado de enamoramiento
apasionado ("passionate love") de un individuo hacia otro. Cada ítem tiene un espacio
en blanco que los encuestados rellenan (mentalmente) con el nombre de su pareja
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actual, pasada o deseada. Y tienen que responder cada uno de ellos en un rang de
1(totalmente falso) a 9 (totalmente cierto). Una vez contestada, mi trabajo ha sido
sumar individualmente estos resultados y, a partir de un score realizado por la propia
Helen

tengo

que

sacar

las

conclusiones.

Como he comentado antes, he centrado mi estudio en la adolescencia y las tres franjas
que he escogido son los alumnos de 1º y 3º de ESO y 1º de Bachillerato. En una primera
observación ya observamos ciertas diferencias, con una muestra significativa de 260
alumnos.
Muy bien
Una vez introducida la parte práctica, me gustaría que me ayudase a extraer alguna
conclusión de este apartado para poder hacer una buena triangulación de datos. La
opinión de un experto en el tema para mí es muy importante!

Vamos a ver en qué te puedo ayudar! Has dicho 1º y 3º de la ESO y 1º de
Bachillerato pero yo he perdido la costumbre; qué años son estos?

Pues mire, 1º de la ESO: 12/13. 3º de la ESO: 14/15 y Bachillerato 17/18.
Luego lo que hace Helen Fisher es una valoración y dice:
SCORE
PUNTUACIÓ

CONCLUSIÓ

106-135 punts

Salvajemente, alocadamente enamorado / a

86-105 punts

Apassionado pero con menos intensidad

66-85 punts

Ocasionalmente brotes de pasión

45-65 punts

Tebio, passión poco freqüente

15-44 punts

El entusiasmo, la emoción ha desaparecido

En todos los casos, lo que hemos encontrado ha sido que el sumatorio y la mediana
de cada uno de los estudios, se encuentran entre las dos franjas más elevadas. Cosas
que nos han sorprendido han sido:
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En 1º de la ESO, las chicas se localizan en la franja de arriba de todo; en cambio
los chicos, menos.
Perdona, quieres decir que las chicas están más enamoradas y los chicos
menos?
Alocadamente enamoradas. Y esto nos hace pensar en lo que decía antes que tal
vez los chicos no manifiesten de la misma manera las emociones que las chichas,
no? Cuando lo ha dicho, nosotras ya hemos hecho esta interpretación.
Si una chica de 13/14 años va a casa y comenta que está enamorada y
desea ver a Luis, pues seguramente va a recibir una sonrisa cómplice de
su madre y un besito de papá. Si lo dice un chico, le dirán: "Anda, anda,
quita y ayúdame a lavar el coche". Entonces este es el problema de estos
métodos. En todo caso enhorabuena por el trabajo de campo bien
trabajado, bien organizado y muchísima gente encuestada.

Gracias. Esto que nos dice él nos ha corroborado lo que ya pensábamos, no?
En el caso de Bachillerato, por ejemplo, que hay bastantes años respecto 1º de
la Eso, las chicas muy enamoradas, muy enamoradas y los chicos mucho menos
que en primero, por ejemplo. Hay más prejuicios en esta edad?
Hay una maduración también distinta. Una chica con18 años ya es una
mujer, porque no decirlo, y un chico con 18 años todavía está en
formación. Es lo único que se me ocurre y los prejuicios estos que
estamos comentando están plenamente en vigor. Entonces este es el
problema de este sistema que habéis usado. Yo, sinceramente, creo que
hombres y mujeres somos iguales. Me llama la atención porque en esta
sociedad en la que estamos, cada vez, con razón, señalamos más que
hombres

y

mujeres

somos

iguales

pero

al

mismo

tiempo,

constantemente estamos buscando diferencias entre hombres y mujeres.
Es una especie de contrasentido. Somos iguales, por lo menos en el
núcleo, en lo fundamental.

Perfecto! Hemos encontrado una serie de preguntas curiosas a ver si alguna
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nos puedes responder. Imaginémonos una tribu del Amazonas que no ha
tenido nunca ningún contacto con la civilización. La lógica nos haría pensar que
actúan instintivamente y que no es el amor sino la fuerza y dominación las que
condicionan las relaciones, como en el reino animal. De aquí la pregunta: ¿Es
el amor producto de la civilización y la razón?
No. Las tribus del Amazonas también tienen su cultura, la suya, no la
nuestra. Y hay unos valores, unas normas, unas experiencias... Las tribus
del Amazonas tienen una cultura, su cultura. Por supuesto que es muy
distinta de la nuestra, pero pensar que son salvajes sin cultura, no, esto
no existe.

Vale, vale. Gracias Esteban. ¿Hasta qué punto los hándicaps físicos (falta de
sensibilidad, lesiones, enfermedades graves…) pueden condicionar nuestra
capacidad de enamoramiento?
Pues justamente en el sentido que he dicho antes y que utilizaba como
un simple ejemplo. Una limitación física, una enfermedad, son
condicionantes psicológicos de primera magnitud. Seguramente nos
hacen sufrir, seguramente nos limitan la vida social, y esto va a
condicionar el tipo de pareja que nos encaja. Si limita mucho mi vida
social, alguien que comparta mis valores, mi forma de ver la pareja y la
sexualidad pero que haya sobrepasado estos límites sociales, me va a
parecer de lo más atractiva. Todo lo que influye mucho en la persona,
influye mucho en la forma de ver el enamoramiento, por supuesto, por
definición.

Estamos seleccionado porque algunas ya las ha respondido. Nos enamoramos
de un prototipo idealizado en nuestra mente o idealizamos la persona de la
que nos enamoramos? (flexibilidad de criterios.)
Ambas cosas, tenemos en la cabeza un modelo ideal, que no es
cualquiera, sino que en función de nuestras necesidades y nuestras
experiencias ; y una vez lo encontramos, lo idealizamos más. Vale? Yo me
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fijo en Margarita y no en Luisa o María porque se acerca más a mi
prototipo, y una vez que la he seleccionado, procuro no ver demasiado lo
que es discordante, lo que no me gusta, y centrarme en lo que me gusta,
y la idealizo. Luego, no es A o B sino A +B.

Para finalizar ya, tenemos una última pregunta que es: nos podemos enamorar
de más de una persona a la vez? y de ser así, serán igual de sinceros los dos
amores?
No podemos enamorarnos de más de una persona. Por definición. El
enamoramiento si que es la fantasía, la sensación de que estamos
compenetrados con otro ser humano y nos satisface el 100%. Es
imposible que nos satisfazcan dos personas al 100%; sería una
incoherencia matemática. No podemos estar enamorados de más de una
persona a la vez. Si alguien dice que está enamorado de dos personas a
la vez, es que no está enamorado de ninguna de las dos.(risas). Y por
cierto, si alguien dice que no sabe si está o no enamorado, es que no está
enamorado. La experiencia de estar enamorado es tan clara y
contundente que no deja lugar a dudas. Pasa lo mismo que con el
orgasmo; si alguien duda de si ha tenido o no un orgasmo, pues no lo ha
tenido. Una experiencia contundente y clara. No se puede estar
enamorado de más de una persona.´

Esteban, pues ya estaría. Le doy las gracias por su disposición y la gran ayuda que
nos ha aportado.
Ha sido un placer. Ya quisiera yo que muchas entrevistas periodísticas
fueran de este calado tan profundo.

De verdad que cuando hay un profesional que nos dedica a unos estudiantes de
Bachillerato el tiempo que ha dedicado usted, de verdad eh, es tan agradecido.
He disfrutado mucho. SI tenéis la grabación y me la queréis mandar, yo
estaría encantado.
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Nos parece fantástico. Muchas gracias Esteban.
Ha sido un placer. Suerte Laia! Hasta luego.

ENTREVISTA A DAVID BUENO, DOCTOR EN BIOLOGIA I
PROFESSOR DE GENÈTICA DE LA UB. 19 de Setembre
de 2017
La segona entrevista que he fet ha estat a un dels divulgadors científics més coneguts i
importants del país, en David Bueno. El motiu de la meva elecció es basa en el fet que
he llegit un munt d'articles seus al llarg d'aquest treball ja que ha desenvolupat el tema
de l'amor i l'enamorament en diverses entrevistes i he pensat que per acabar de tancar
el treball seria una bona referència i em podria aportar molt. Malgrat que trobar un dia
no va ser gens fàcil, finalment l'entrevista va ser possible!
BREU PRESENTACIÓ
David Bueno i Torrent, nascut a Barcelona
l'any 1965, és doctor en biologia i professor i
investigador de genètica de la Universitat de
Barcelona (UB). S'ha centrat en l'estudi de la
Il·lustració 33. David Bueno i Torrent.
Font: http://www.abc.es/ciencia/abci-estres-peorenemigo-cerebro-201603142326_noticia.html

neurociència

i

la

genètica

del

desenvolupament. La seva trajectòria tan
professional com acadèmica ha estat

desenvolupada a la seva ciutat natal i a Oxford. És un gran divulgador científic: ha
publicat més de 50 articles científics en llibres i diaris. Com a professional, intenta
apropar la ciència a la resta de la ciutadania, per aquest motiu no és gens difícil que
alguna vegada a la vida hàgiu tingut un article seu a les vostres mans.
És deista, creu que alguna cosa hi ha, però sense religió!
ENTREVISTA
Bones David!
Hola Laia!
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Sóc la Laia Danés, una estudiant de segon de batxillerat a l'Institut Bosc de la Coma
d'Olot, el batxillerat científic i, com la resta d'alumnes de batxillerat, em toca fer el
famós treball de recerca. Jo he decidit estudiar l'enamorament des d'un punt de vista
bioquímic; és a dir, què passa al nostre cos quan ens enamorem. Llavors, la part
pràctica l'he basada en un estudi d'enquesta utilitzat per la Helen Fisher, no sé si n'has
sentit a parlar.
Em sona el nom, dec haver llegit alguna cosa d'ella, sí.
I el que he fet ha estat passar-la tant a adolescents, com a persones que estan a l'edat
adulta i a la vellesa; i n'estic fent una comparació. Un altre punt de la part pràctica
consisteix en agafar mites, llegendes o frases fetes que utilitzem tant en el món de la
literatura com en el dia a dia i donar-los-hi una explicació científica; com seria: l'amor
és cec, les pocions amoroses, etc. Llavors, una de les parts que em queda més fluixa,
en el sentit que no hi he trobat gaire informació; suposo perquè tampoc hi dec tenir
molt d'accés o potser no he buscat prou, es tracta de la genètica i l'homosexualitat. I
la meva pregunta seria, tu que ets genetista, fins a quin punt creus que la tendència
en la sexualitat (heterosexualitat, bisexualitat, homosexualitat)està determinat per la
genètica.
Mira, a veure, l'heterosexualitat segur perquè és la forma que tenim de
reproduir-nos com a espècie. Per tant aquesta seguríssim que ve determinada
genèticament. L'homosexualitat se sap que hi ha una tendència genètica; el que
passa és que no és un determinisme genètic absolut. No és que si tens un al·lel
determinat, una variant gènica determinada ets homosexual sinó que hi ha una
tendència. De fet la sexualitat humana, des del punt de vista genètic, és un
continu. No és blanc o negre eh, no és mascle o femella. Hi ha un continu; és a
dir, hi ha persones que estarien dins un estadi intermedi, per dir-ho d'alguna
manera, en el qual l'homosexualitat és molt més probable. Ja s'han identificat
alguns gens que hi estan implicats; per exemple, n'hi ha en el cromosoma X, en
la regió 28 del cromosoma X.
Ja la té identificada la Laia aquesta!
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L' Xq28, veritat?
Exacte, doncs aquí es sap que hi ha algun gen (no està massa clar quin gen), però
es sap que això sí que està relacionat amb l'homosexualitat. Després també hi ha
una part important d'epigenètica. L'epigenètica són unes marques químiques
que es fan a l' ADN, que contribueixen a regular com funcionen els gens; llavors
també se sap que hi ha alguns gens que, segons com quedin marcats
epigenèticament, poden fer més probable l'homosexualitat. Però en cap cas s'ha
demostrat que hi ha un determinisme genètic absolut; això no.
D'acord! Moltes gràcies David. Llavors, fent l'entrevista al doctor Esteban Cañamares,
que és aquest professor de la U.A de Madrid, vam estar comentant les diferències
anatòmiques, sobretot del cervell, entre homes i dones. I ell ens va dir que, des del
seu punt de vista, de fet ell és més psicòleg (ja ens ho va dir: "no sóc cap biòleg ni res
semblant") ell pensa que no hi ha diferències entre home-dona, que això és fruit dels
humans mateixos que sempre intentem buscar diferències però que realment ell
pensa que no n'hi ha. Què en penses?
A veure, diferències n'hi ha; el que passa és que no són grans diferències. Primer,
que no són grans diferències i, després, que tampoc hi ha el cervell masculí i el
cervell femení; no és blanc o negre, igual que deia amb la genètica, és un continu
entre un extrem i l'altre. Però sí que hi ha algunes petites diferències però que
igualment no donen cap mena de característica extraordinària a ningú. No sé,
per exemple s'ha vist que la matèria grisa en les dones és una mica més prima
que en els homes; però en canvi, està més ben connectada i funciona de manera
més eficient. Amb la qual cosa compensa i no es nota des d'un punt de vista d'un
psicòleg ,no hi ha cap diferència.
D'acord.
Ara, des d'un punt de vista morfològic, neurològic sí que hi ha diferències però
una compensa a l'altra; o el tens més gros i menys connexions o el tens més prim
amb més connexions i amb més eficiència de funcionament. Hi ha algunes
diferències, per exemple, també en el que s'anomena el cos callós. El cos callós
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és un feix que uneix un hemisferi amb l'altra, que uneix els dos hemisferis. Doncs,
de mitjana, el cos callós de les dones és una mica més gruixut que el dels homes,
però de mitjana; la qual cosa fa que també de mitjana (tot això són mitjanes de
mirar a molta gent, però a cada persona és diferent eh!) les dones puguin valorar
més opcions diferents que els homes però això també fa que triguin unes
mil·lèsimes de segon més a prendre les decisions, que els homes.
Això que semblem tan ràpides ;)!
Estem parlant de mil·lèsimes de segon; és a dir, són proves que ens mostren que
sí que hi ha diferències; ara bé, a nivell de funcionament real, hi ha alguna
diferència? Home, doncs no ho notem. Però si que hi ha això: els homes, de
mitjana, prenem les decisions una mica més ràpid, bàsicament perquè valorem
menys coses i com no falla, ens equivoquem més sovint. Però estem parlant de
mil·lèsimes o centèsimes de segon, inapreciable a la vida quotidiana. D'acord?
Molt bé! Molt interessant! Moltes gràcies.
Després també hi ha moltes diferències d'aprenentatge; és a dir, això són
diferències diguem-ne bàsiques, de formació. Però després, d'aprenentatge, hi
ha moltes diferències. Cada vegada que aprenem una cosa nova, el nostre cervell
es modifica, fa connexions noves. I d'aprenentatge és social, i és molt subtil. Si a
una nena, de petita, li dius sempre que és una princesa i que és bonica i que és
altres coses, estaràs treballant unes zones del cervell diferents amb un nen si li
dius que és fort, que és valent i que no ha de tenir por; i això és social. Passa que
després acaba canviant el cervell i el cervell acaba funcionant de manera
lleugerament, subtilment, diferent però no perquè sigui diferent d'origen, sinó
perquè l'hem fet diferent amb l'educació.
Està molt bé! Llavors, un altre tema que hem trobat i que de fet et van demanar
l'opinió en un article a la Vanguardia és les 3 etapes de l'enamorament: el desig,
l'atracció i l'afecció, que tu deies que l'amor etern és bioquímicament possible. Ens fas
una petita reflexió?
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Sí, a veure, el cervell passa per aquestes tres etapes:


El primer contacte, que és bàsicament químic i cultural, també, però és
allò: "ostres", veus una persona que de sobte et crida l'atenció.



L'enamorament, que a nivell de funcionament del cervell és com una
addicció. Per això quan un es separa del seu enamorat o enamorada està
trist i perd la gana. És com una addicció, és com el síndrome
d'abstinència, de fet, en el cervell no hi ha cap diferència. Però aquesta
etapa de l'enamorament, l'etapa en què tot és bonic i tot funciona bé, té
data de caducitat, això segur; bàsicament perquè es basa en un
neurotransmissor que és la dopamina que arriba el moment en què el
cervell en necessita més i més i més, i ja no en pot fabricar més. Doncs
bioquímicament, l'última etapa, que és el que en diem amor.
L'enamorament és cec, durant aquesta etapa, que pot durar tres, 4 anys,
es desactiven els circuits cerebrals de crítica cap a la parella. Per tant, no
veus res lleig o costa molt veure coses dolentes que no t'agradin de la
parella. Els circuits que es desactiven, són els mateixos que es desactiven
quan tens fills; per això els fills sempre són els més bonics del món. És
cert eh, si no fos per això, ostres, rebutjaríem els fills moltes vegades, a
veure qui es desperta tres vegades o quatre a la nit... Quina mandra! Per
tant, fins i tot biològicament això permet tenir fills i que els eduquem fins
que arribin a grans, no? Doncs bé, amb la parella això, aquests quatre
anys d'enamorament.



I després, si la cosa s'ha equilibrat i funciona bé, ve l'etapa de l'amor, que
pot tenir data de caducitat o no, perquè això ja depèn d'uns altres
neurotransmissors, les endorfines bàsicament, que donen aquesta
sensació de plaer més suau, d'estar a gust amb l'altra persona... que si
s'ha trobat un equilibri, doncs pot durar per sempre. Les endorfines no es
saturen en el cervell; per tant, pot durar sempre.

Això crec que ja lliga una mica amb els seus resultats que ha trobat, no Laia?
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Sí,
Amb els adolescents han d'estar com han d'estar, clar, a l'etapa de
l'enamorament. No teniu prous anys com per haver entrat a l'altra etapa encara.
Sí, la gent a aquesta edat estem amb les hormones molt amunt; de fet, els resultats ja
han sortit eh així!
Perfecte! Doncs això és lògic; és a dir, si una persona comença a tenir una parella
amb no sé, amb 17-18-19 anys (no ho sé, és igual no?), clar i li fas la prova, segur
que està a la fase de l'enamorament, però no pot estar a la de l'amor encara, no
hi ha arribat. Necessites més anys!
I després, l'he passat a la gent gran, de més de 65 anys, també m'han sortit amb una
puntuació molt alta, molt enamorats; bé, aquí hi deu haver més el sentiment o fase
de l'amor .
Sí, potser perquè els fills ja han marxat de casa i estan molt enamorats!
Què més Laia?
En una altra entrevista, explicaves que la infidelitat és, en molta mesura, una qüestió
de genètica, en el Diari Ara.
Sí, a veure, també s'han trobat un parell de gens que tenen alguns al·lels
o algunes variants que predisposen cap a la infidelitat, però tampoc
l'obliguen. I el fet de tenir aquestes dues variants, tampoc no evita que si
un vol no pugui ser infidel no? Però si que hi ha persones més
predisposades genèticament que d'altres. Però igual que deia abans amb
l'homosexualitat, és una predisposició, no és una obligació a ser infidel ni
a no ser-ho. Hi ha un aspecte cultural molt important també al darrere
amb això.
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Una altre aspecte que he llegit en articles i que m'ha sorprès una mica, bastant,
i que per tant volia que algun professional m'ho reforcés o refutés, i és que he
trobat, tornant de nou a l'homosexualitat, que aquesta no és només cosa de
l'espècie humana. Pot ser això?
A veure, no és només. S'han trobat alguns tipus d'homosexualitat en
altres espècies. Passa que la interpretació no té perquè ser igual amb la
de l'espècie humana. Nosaltres, a nivell d'activitats cerebrals, som molt
més complexos que qualsevol altre primat. Bàsicament s'ha trobat amb
primats, hi ha uns cosins dels ximpanzés, que són els bonobos,( que
semblen ximpanzés però no ho son, són una altra espècie) que no es
barallen mai, els anomenen els "hippies" dels primats. Els ximpanzés
quan s'enfaden es fan mal i es mosseguen i els bonobos quan s'enfaden,
simplement practiquen sexe. I és igual que sigui entre un mascle i una
femella, entre dues femelles, entre dos mascles, és la forma que tenen de
resoldre els seus problemes. Però clar, la interpretació no és ben bé la
mateixa, és la forma que evolutivament la seva espècie ha trobat de
resoldre els problemes; per tant, no és ben bé equiparable.
Per tant, és diferent.
Sí,jo no ho compararia.
Alguna cosa més, Laia? Si no ja ho donaríem per tancat.
En principi ja estaria David! Moltes gràcies perquè m'has ajudat a tancar el meu
treball.
Encantat, Laia! Em sap greu no haver-te pogut atendre abans però ...
Cap problema! Ja vam veure que anaves de bòlit.
He estat tota la setmana passada fora, de congrés a Polònia, vaig tornar
diumenge, ahir tenia una muntanya de feina esperant-me i per això avui
quan m'heu enviat el Whatsapp dic, Mira! Si vols d'aquí una hora! Així ja
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està ben fet! Demà tinc cursos, assignatures tot el dia i sí que tinc estones
lliures, però necessito centrar-me quan vaig a fer una classe, necessito
una hora abans estar concentrat! Ja ho sabeu!
Molt bé, doncs molt bé! Moltíssimes gràcies perquè realment quan tutoritzem
un treball de recerca, si podem parlar amb experts i professionals és que hi
donen una altra volada, vull dir que està molt bé.
Doncs molta sort! Que vagi molt bé! Ens veiem!
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4. MITES I LLEGENDES

4.1.

L'ENAMORAMENT AL LLARG DE LA HISTÒRIA

És difícil no qüestionar el veritable sentit i origen de l’amor. Preguntes com: sempre ha
existit l’amor? I, en cas d’haver-ho fet, ha anat evolucionant com i amb l’espècie humana
o és un factor cultural? Davant de totes aquestes preguntes he considerat que era
oportú i interessant fer una mirada històrica que ens ajudés a situar el tema.
És l'amor una construcció cultural?
Entenem i coneixem l’amor com una atracció física i personal on dues persones
experimenten una allau de sentiments que no poden controlar; de fet parlem d’amor
com a concepte romàntic que sorgeix aleatòriament i espontàniament i sense
predisposició. Per això, el considerem un sentiment tant màgic i misteriós a la vegada.
Ha estat sempre tal i com el coneixem en tot el món i en tota la història?
Algunes fonts consultades diuen que l'amor passional i
romàntic que coneixem és un concepte recent
d'Occident ja que en el nostre passat i en les cultures
Orientals, l'amor i el matrimoni anaven per separat.
Les parelles es formaven amb un contracte familiar
Il·lustració 34. Casament d'un noi amb una

sense tenir en compte l’amor i l’atracció física, el desig

nena de 6 anys per tradició religiosa i

i l’opinió dels implicats no importaven; el que prevalia

familiar en un poblet de l'Índia.

per sobre de tot era assegurar i consolidar els llaços

Font:

entre famílies per preservar el llinatge i l’estatus dins la

http://blocs.xtec.cat/bellvitgecoeducacio/
2012/03/09/casaments-precocos-i-altres/

comunitat.
També cal tenir present el paper de la dona al llarg de la història on, a part d’assumir un
paper secundari, no deixava de ser un objecte d’intercanvi; l'amor en la seva vessant de
plaer i passió era menyspreada per la comunitat i reservada als homes.
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Fem, a grans trets, una mirada històrica al concepte amor/matrimoni:
Egipte separava el matrimoni i la vida sexual; com veiem abans,el matrimoni era un
contracte redactat amb l’objectiu de procrear i formar una família; el sexe era
consubstancial a la condició humana i no tenia més rellevància dins la parella.
En l'antiga Grècia, la dona no tenia drets polítics. Les noies eren compromeses en
matrimoni pels seus pares entre els 13 i 15 anys. Una vegada casades, passaven la seva
vida en el reservat de la casa anomenat “gineceo” i l'home grec només les requeria
sexualment per tenir fills i assegurar la descendència. Els homes grecs satisfeien les
passions i necessitats sexuals amb esclaves, concubines o prostitutes.
A Roma,la mentalitat i els costums grecs s'adaptaren i es reinterpretaren; els casaments
es concertaren cap als 18 anys.
L'amor entre les parelles romanes no diferia de la cultura grega i del contracte entre
famílies; el matrimoni no deixava de ser el mateix contracte destinat a perpetuar el
llinatge o reforçar aliances polítiques o socials. La vida sexual i passional es satisfeia en
bordells o fora de l’àmbit conjugal.
Com podem veure en aquesta retrospectiva, l’amor, tal com l'entenem nosaltres, quasi
sempre era extra conjugal i, quan arribem a l'Edat Mitjana, veiem que la posició de la
dona no canvia. La cultura patriarcal i de contracte matrimonial gira entorn de la família
i la perpetuació del llinatge.
El concepte d'amor matrimonial es limita a la "caritas" i honesta "copulatio" per
engendrar fills; el control i pressió religiosa cristina fan d’aquesta època un període de
regressió on les diferències socials s’accentuen i el fervor religiós actua com a factor de
censura i control. L'amor passional i sexual és sempre extra conjugal.
És en aquesta època quan apareix l'idea de "l'amor cortès", una

Il·lustració 35.
Amor cortès, característic de
l'edat

mitjana.

Font:

http://tinyurl.com/y88avfpe

concepció platònica i mística de l'amor que es donava entre
nobles i es practicava fora del matrimoni. Trobadors, poesia,
exaltació de l’amor i els primers escrits romàntics apareixen en

els relats de l’època, de manera que es veu com els sentiments
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romàntics es separen de les passions sexuals o bé són excusa per viure una sexualitat
lligada a la passió.
Entre els segles XVI i XVIII, encara sovintegen els matrimonis pactats o de conveniència
però l'amor romàntic i l’antic amor "Cortès" sobreviu i va prenent protagonisme fins
arribar al segle XIX quan l'amor romàntic,el matrimoni i la sexualitat es connecten i
donen forma a l'amor tal com el coneixem avui.
A l'Europa, finals del segle XVIII i principis del XIX sorgeix el
Romanticisme; un moviment ideològic que canvia la
mentalitat dels homes moderns; els lliberals demanen llibertat
i drets universals, la racionalitat científica s'imposa a la fe
religiosa i comença a canviar també el paper sociocultural de
les dones. Apareixen conceptes com el matrimoni per amor,
la llibertat per escollir parella; homes i dones decideix com i
amb qui es volen unir deixant de banda compromisos socials i
tradicionals.

Il·lustració 36. Amor en el
Romanticisme,

S.

XVIII-

S.XIX.Font:
http://mirandoalbordedelmu
ndo.blogspot.es/1445197894
/bequer-romanticismo/

Actualment encara es mantenen els matrimonis concertats en molts països menys
influenciats per les mentalitats occidentals on el concepte de l'amor és diferent a com
l'entenem nosaltres (Xina i Índia, dos dels països més poblats del món en serien
exemple) .
Com podem veure l'amor ha evolucionat al llarg de la història i és a partir de la Revolució
francesa on apareix el concepte d'amor romàntic associat a la sexualitat i a la passió. El
concepte d'amor com a compromís social va desapareixent i les relacions de parella, el
concepte "d'estar enamorat" és la base de la formació de parelles.
Filòsofs i poetes han escrit per explicar o expressar el torrent d'emocions i sensacions
que desborden l'individu i condicionen el món en els darrers anys. Investigacions
científiques recents sobre el tema busquen donar explicacions bioquímiques al fenomen
de l'enamorament.
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La literatura, el cinema i la cultura popular occidentals han difós una concepció de
l’amor idealitzada i acompanyada de patiment en contraposició amb un amor
harmoniós, tranquil i basat en el respecte més comú en cultures orientals.
Es en aquest àmbit occidental i replantejament de l’amor quan apareixen els prototipus
i els tòpics.:
L’amor a primera vista. Aquest és un dels tòpics més arrelats a la nostra cultura. Segons
aquest, l’amor sorgeix de forma sobtada, des del primer moment, quan les dues
persones es veuen per primer cop i abans, fins i tot ,d’haver iniciat una conversa.

Il·lustració 37.El mite de la mitja taronja. Parteix de la idea
que la persona, a títol individual, és un ésser incomplet, que
només pot assolir la felicitat a través de la unió sentimental
amb una altra persona.
Font: http://tinyurl.com/y9pdv2cj

La predestinació envers la persona adequada. Una altra creença popularitzada a través
de la literatura i del cinema que diu que només existeix una parella perfecta per a cada
persona, a la qual hi estem predestinats.
Amor i passió són sempre sinònims. Aquesta creença fa que les parelles, quan la passió
inicial ha evolucionat i potser rebaixat, interpretin que l’amor s’ha acabat.
Les diferències generacionals també queden reflectides en les històries d’amor per als
més joves, Internet i les xarxes socials juguen un paper cabdal en les seves relacions, la
immediatesa i la facilitat per trobar la parella ideal fan de l'amor un producte de consum
ràpid i sovint sense compromisos duradors; mentre que la generació dels nostres avis
es caracteritzava per un llarg festeig abans del compromís.
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Amb la globalització i la mobilitat les parelles ja no es formen a l'escola, al barri o al poble
sinó que les relacions interculturals sovintegen i els lligams amb la pròpia comunitat es
flexibilitzen fins a esdevenir secundaris.

4.2.

MITES

4.2.1. Les pocions amoroses

Són moltes les històries, tant del món de les novel·les més cèl·lebres fins als contes de
caràcter tradicional, on hi apareixen elements tan màgics i fascinants com el filtre de
l'amor o la poció amorosa. De fet, estic segura que en llegir aquestes paraules us n'han
vingut un munt a la ment: la sireneta, Harry Potter... Però parlant de tòpics i cites
literàries, vull fer-vos fer esment d'una en concret: "El somni d'una nit d'estiu "de William
Shakespeare, considerada per Jan Kott, crític i teòric teatral polonès, l'obra més eròtica
d'aquest autor. En aquesta obra s'explica com la nit ens mostra la clau del dia,
contrastant la bogeria amorosa que té lloc a la nit amb l'oblit a que obliga el dia.
Per aquells que no hagueu tingut l'oportunitat de llegir-la, us n'adjunto un petit
fragment:
"La celebració del casament entre el duc d'Atenes i la reina de les Amazones és imminent. Tota la
ciutat està de festa, excepte Hèrmia i Lisandre, dos enamorats que semblen condemnats a separarse perquè el pare de la noia vol casar la seva filla amb un altre jove. La mateixa nit en què un grup
d'artesans es reunirà al bosc per assajar una tragèdia en honor de les esposalles reials, la parella
d'enamorats també s'endinsarà en aquests paratges per intentar fugir de les imposicions socials,
però els seguirà Demetri, el pretendent oficial de la noia, que al seu torn serà perseguit per Helena,
la seva antiga promesa que continua bojament enamorada d'ell. Mentrestant, el rei i la reina de les
fades es baralles per un jove patge que cadascun vol al seu costat". En el matrimoni reial de les fades,
Puk, el follet, vol actuar donant un filtre d'amor a una de les parelles. Malauradament, aquest és
vessat sobre l'amant d'Hermínia, per tant, acaba produint un efecte contrari. Per tal de "desfer"
l'encanteri, els habitants del bosc hauran de fingir que tot ha estat un somni.
Argument extret del Teatre Nacional de Catalunya

68

Viatge al centre de l'amor

I la gran pregunta que se'm planteja és: Veient que en el món de la literatura les pocions
amoroses són un element tant important i fantàstic i ,que avui en dia, la tecnologia i la
química estan tan avançades, existeix o existirà algun filtre amorós algun dia?
Doncs la veritat és que més aviat del que ens pensem; de fet, ja han aparegut certs
articles científics fent esment d'aquest tema i que m'han estat de gran ajuda a l'hora de
desenvolupar aquest apartat. El més significatiu:
Maxted, Anna (2017). Are "love-enhancement" pills the future? Drugs that can put the spark
back into a flagging relationship are getting closer to reality, say scientists. The times. Body &
Soul.

Recuperat

de:

https://www.thetimes.co.uk/article/are-love-enhancement-pills-the-

future-t3l0gnpnb

Il·lustració 38. Titular de la notícia exposada . Font: The Ti mes.

La periodista i escriptora Anna Maxted, l'autora de l'article
esmentat, va agafar com a base pel seu treball les paraules
que el Dr. Anders Sandberg va exposar en una conferència
titulada: "Manufacturing love"("Fabricant l'amor" en català).
Il·lustració

39.

Dr.

Anders

Sandberg és un neuroètic que forma part del grup

Sandberg: recerca

d'investigació del Future of Humanity Institute (Universitat

científics, futurista i autor. Font:

i debtas

https://alchetron.com/Anders-

d'Oxford), que es dedica a fer recerca de l'impacte de les noves

Sandberg-388907-W

tecnologies en les nostres vides (biaixos cognitius, millora
cognitiva, intel·ligència col·lectiva, política pública..., i com no, la química!)
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El doctor parla de la "love drug", que la podríem traduir
com "la píndola de l'amor", i exposa que, malgrat no estar
a la venta avui, és qüestió de temps. La seva reflexió sobre
el tema és des d'un punt de vista neurocientífic, filosòfic i
Il·lustració 40. Oxcitocina="love-drug"?
Font:https://tinyurl.com/yd9gwvaw

ètic, i explica que la funció d'aquests fàrmacs serà
mantenir viu l'amor i el romanç. Refereix que no seria ètic

una mena de "poció màgica" per enamorar, tal i com hem vist amb les històries de la
literatura, sinó que s'hauria de prendre amb la parella per obtenir un efecte lent i a llarg
termini.
En tot cas, Sandberg fa la reflexió que si l'amor s'ha perdut, potser seria millor tirar
endavant i deixar que aquest segueixi el seu procés que no pas fer servir fàrmacs per
mantenir-lo. Recomana més un consellar matrimonial, psicòlegs... i en cas de no
funcionar, donar per tancada la relació.
També és veritat que quan les relacions amoroses degeneren cap a situacions de
submissió i abús potser seria més útil un fàrmac "anti-love" (anti-amor) ja que les
persones que les pateixen sovint o no volen (ceguesa d'amor) o simplement no poden
per la por.
També hi ha el perill que se'n podria fer un ús poc ètic amb finalitats merament
econòmiques, com seria el mercat per trobar nova parella ("dating market") que les
podria utilitzar per entabanar i treure rèdit de la formació de parelles " fictícies" i sense
base real.
Però en què consisteix exactament aquest tipus de fàrmac? Estudis fets amb rates de
prat han demostrat que l'oxitocina (juntament amb la vasopressina però no amb tanta
intensitat) és l'hormona que fa que les parelles siguin monògames. En el cas dels humans
s'ha demostrat el mateix però prenent com a referència proves de neuroimatge. Una
forma d'utilització podria ser oxitocina en forma d'esprai nassal, tot i que encara no s'ha
fet cap estudi definitiu.
Avui en dia existeixen drogues il·legals com seria l'MDMA (èxtasi) que entre els seus
efectes hi ha sensacions similars a l’enamorament.
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En el cas que una parella es mantingués unida únicament gràcies al fàrmac, llavors la
"love dug" potser no tindria massa sentit, però en canvi, seria bo en el cas d'una parella
sòlida que necessités revitalitzar-se.
La part fàcil, afirma Sandberg, és la creació del fàrmac (tastar-lo, seguretat,...), la difícil
és introduir-lo a les nostres vides, per tots els motius exposats anteriorment, entre
d'altres.

4.2.2 Cupido, déu de l'amor

Qui no ha sentit a parlar o no ha utilitzat mai les paraules Cupido i les fletxes de l’amor?
Quantes vegades no hem vist el petit angelet amb el seu arc o un cor vermell travessat
per una fletxa?
Aquest és un dels mites més antics que existeixen i que ha
sobreviscut fins els nostres dies. Cupido és una paraula llatina
etimològicament lligada al desig, ànsia i passió i que es
refereix al fill d’ Afrodita (Venus) i Ares (Mart), deus mitològics
que van engendrar Cupido que amb el seu arc i fletxes d’or

Il·lustració 41. Cupido, Déu de
l'amor en la mitologia romana.

encenia l’amor arreu on disparava.
Font:

Si analitzem aquest mite des d'un punt de vista científic i
sobretot bioquímic, podrem proposar una possible explicació

http://www.zuccatrattoria.com/
news/valentino

a la relació d'aquestes fletxes i l'amor posterior:
Talment com si les puntes de les fletxes duguessin una metzina o còctel químic que
desfermés un torrent hormonal, aquest aconsegueix barrejar-se a la mostra sang i
provocar unes connexions neuronals i impulsos nerviosos que descontrolen les nostres
vides totalment.
No obstant això, no calen fletxes, ni cors dibuixats, ni estampetes de Cupido, quan es
produeix aquest moment tan especial i conegut com: “el flechazo”. Sinó que és el nostre
cervell qui ens dóna la senyal i “dispara” aquest còctel hormonal i de neurotransmissors
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que anomenem enamorament. Per tant, podríem deduir que el vertader Cupido, no és
el famós angelet carregat de fletxes, sinó el nostre propi cervell, aquest és el nostre gran
Cupido.
Això sí, és important esmentar que el marketing n’ha tret un bon rendiment del cor, les
fletxes i l’angelet dels nassos!

4.2.3. La ceguesa de l'amor

No només és un tòpic literari, sinó una frase molt utilitzada en la vida
quotidiana fer esment a la dita "l'amor és cec". Aquesta, de la qual tots
coneixem el significat encara que sigui de passada, no només fa
referència a l'amor romàntic, sinó que fàcilment pot ser utilitzada en
Il·lustració 42. L'amor és cec.
Obra de Rene Magritte (1928)
que pertany sense cap mena

podem criticar o no critiquem a una persona estimada per què som
incapaços de veure- li els defectes. Ens instal·lem en una mena de

de dubte al Surrealisme.
Imatge

l'amor maternofilial. La idea que defensa? Prou senzilla, quan no

de:

realitat virtual que ens porta a una visió idíl·lica de la parella;

https://www.thinglink.com/sc

l'enamorament no ens permet veure-hi més enllà de les nostres

ene/581796522518118400

sensacions exaltades per les hormones. Quedem cecs davant
l'evidència.

Arrel d'aquesta idea, el filòsof alemany Friederich Wilhem Nietzche va fer una cita molt
interessant i un pèl més profunda i científica que la popular. Aquesta és la següent:

L'AMOR NO ÉS CEC, EL CEGA EL FOC QUE

“

PORTA DINS”.
Friedrich Wilhelm NIETZSCHE

Il·lustració 43.Retrat
de Friedrich Wilhel m
Nietzsche.

El més fascinant d'aquesta dita, convertida ja en popular, és que
pràcticament ja és un fet científicament comprovat.

Font:
http://tinyurl.com/ya8vb
ene

72

Viatge al centre de l'amor

Abans de fer-ne un anàlisi des de la vessant científica, m'agradaria comentar que cal distingir
l'amor (un sentiment) de l'enamorament (una emoció, o procés emocional), que sovint són
fàcils de confondre. Pel context del pensament de Nietzche, podem pensar que el filòsof
alemany fa referència a l'amor com a enamorament; és a dir, parla de l'amor referint-se a la idea
de l'enamorament. Tots sabem que aquest procés tant i tant complex i fascinant a nivell biològic
i fisiològic crea il·lusió, eufòria i, sovint, la sensació de focs artificials, formigueig i papallones a
l'estómac; produïts pels neurotransmissors esmentats i explicats en detall en les pàgines
anteriors.
El més curiós, és que aquestes neurohormones, paral·lelament, desactiven la zona del cervell
que s'encarrega del judici social i de l'avaluació de les persones. Perquè ens en fem una idea,
l'enamorament tindria com a cèl·lules diana, les neurones que formen part de l'escorça
cingolada anterior dorsal, i que són el punt d'actuació de la hipnosi, afirma el Dr. David Bueno*.
D'aquesta manera, per tant, la capacitat de criticar als éssers estimats és suprimida i el motiu
ben senzill: s'afebleix el judici racional i crític.
Quan Nietzche parla del foc que porta a dins, fa referència a la passió característica de
l'enamorament, que no deixa de ser una torbació del cos i del pensament.
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4.2.4. Emmalaltir d'amor
Per tal d'analitzar aquest mite, m'he basat en una pel·lícula molt coneguda en el món
del cinema: Fatal Attraction.
Títol original: Fatal Attraction
Any: 1987
País: Estados Unidos
Director: Adrian Lyne
Actors: Michael Douglas, Glenn Close, Anne Archer, Ellen Hamilton Latzen, Stuart
Pankin, Fred Gwynne, Anna Thomson, Ellen Foley
Sinopsis:
"Dan Gallagher lleva una vida perfecta: tiene una esposa maravillosa, una hija
encantadora y un buen trabajo. En una fiesta conoce a Alex, una atractiva mujer que
lo seduce. Pero para Dan se trata únicamente de una aventura ocasional. Alex, en
cambio, cuando él le anuncia el fin de la relación reacciona con una violencia
inaudita. No acepta ser rechazada y sus sentimientos se convierten en una obsesión
enfermiza y peligrosa"
Font: web: Filmaffinity España)

Il·lustració44.Pel·lícula "Fatal attracti on ".
Font: web: Filmaffinity España)
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L’Amor obsessiu és un estat mental involuntari que neix d’una atracció romàntica
combinada amb una necessitat obsessiva de ser correspost de la mateixa manera. El
terme anglès és limerence, descrit per primera vegada per la psicòloga Dorothy Tennov
l’any 1979 en el llibre “Love and Limerence: the experience of being in love”. Actualment
es relaciona amb el trastorn obsessiu-compulsiu.

Una persona pot pensar que està malalta d’amor quan està bojament enamorada d’una
altra però no necessàriament pateix “limerència”. La desesperació extrema quan no s’és
correspost o l’alegria extrema en cas de ser-ho, poden ser factors que indiquin que
realment s’està malalt. Apareixen símptomes psicopatològics, el més important, els
pensaments intrusius sobre la persona desitjada. Aquests pensaments són obsessius, és
a dir, són pensaments que envaeixen la consciència de l’individu en contra la seva
voluntat i que aquest arriba a reconèixer com a pròpia. Apareixen comportaments com:
canviar la pròpia agenda per trobar-se amb la persona desitjada acostant-se al
comportament d’un assetjador, desitjar el benestar de l’altre per sobre de tot,
emfatitzar el que es considera admirable de la persona estimada i evitar la part negativa,
canviar la pròpia personalitat per agradar més a l’altre, sentir alleujament de l’ansietat
en pensar en l'altra persona, en parlar amb ella o, simplement, en mirar-la.
També símptomes físics com ara: palpitacions, tremolors, dilatació pupil·lar, sudoració
inconstant, envermelliment de la cara, desordres alimentaris, quequesa menor i ansietat
permanent, entre altres.
Segons la Dra. Tennov, si la “limerència” forma part d’una relació, pot acabar
ràpidament en desastre. En una relació sana, cap de les dues persones la pateix. Si passa
sense haver-hi una relació establerta, segons Tennov, “o el propi individu objecte de la
“limerència” o alguna persona propera ajudarà a la persona que la pateix a adonar-se
de que el seu interés és unilateral i no sostenible en una relació realista”. És per això que
parlar del que un sent amb els amics, família, professionals, ... pot ajudar a la persona
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encallada en aquesta obsessió a sortir d’ella o bé, si no n’és capaç i realment
emmalalteix, pot acabar en drama com en la pel·lícula Fatal Attraction.
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5. PART PRACTICA: L'ENAMORAMENT EN LES DIFERENTS ETAPES
DE LA VIDA

5.1.

Introducció

L'enamorament és un sentiment molt complex com a tal i una vegada estudiat des d'un
punt de vista químic i biològic, hem comprovat que és totalment cert. Per aquest motiu,
a l'hora d'escollir una part pràctica, se'm van obrir un munt de fronts però que alguns,
per motius de limitació els vaig eliminar ràpidament. Penso que des d'un punt de vista
científic, es podia arrodonir el treball comprovant experimentalment la part teòrica a la
realitat: utilitzar un escàner per comprovar les zones cerebrals que s'activen quan una
persona està enamorada, disposar de l'espai i els mètodes adequats, tenir accés a les
dades dels pacients... de manera que era bastant complex.
Per aquest motiu, he decidit enfocar aquest apartat en una vessant més sociològica,
psicològica i antropològica, i així tocar tots els àmbits. Tots hem estat adolescents,
alguns amb les hormones més exaltades que altres, però tots hem viscut o estem vivint
aquesta caòtica tempesta hormonal que tant ens marca per la resta de la vida. Com
comentava a la introducció, aquesta és l'etapa, per definició, d'experimentar, ser
aventurer, passar estones llargues amb la família, però també amb els amics... i, com no,
en molts casos d'enamorar-se per primera vegada o, si més no, de tenir-ne la sensació.
No obstant això, hem observat que l'enamorament es pot produir al llarg de tota la vida,
una vegada encetada l'adolescència, de manera que he trobat molt interessant també
conèixer com es viu aquest sentiment en l'edat adulta. I per acabar de completar
l'estudi, fer una comparació, de fet més d'una, en les diferents edats i etapes de la vida.

més enamoradisses que els nois,
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5.2.

entre altres aspectes.

Objectius

 Objectiu principal
L'objectiu principal d'aquesta part del treball és saber com es viu l'enamorament entre
els adolescents en funció de l'edat. I arrodonir el treball comparant-ho amb l'edat adulta
(40-65 anys) i la vellesa (a partir de 65).

 Objectius secundaris
D'altra banda, m'interessa comprovar si hi ha diferències entre gèneres pel que fa la
manera de conviure amb aquest sentiment, comprovar si és cert el mite que, en general,
les noies són més enamoradisses que els nois, entre altres aspectes.

5.3.

Material i mètode
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 Introducció:
Per tal de portar a terme els objectius proposats, he triat realitzar un estudi
utilitzant com a eïna l’enquesta. L’enquesta escollida és la "Passionate Love
Scale" (PLS) utiitzada perla Dra. Helen Fisher1, més endavant en parlaré en més
concreció. L’anàlisi estadística compta de dues parts: descriptiva i inferèncial, i
s'ha elaborat amb el programa IBM SPSS Statistics  2017.
 Població d’estudi:
La mostra inicial van ser els alumnes de 1r d'ESO (12-13 anys), 3r d'ESO (14-15
anys) i 1r de Batxillerat (16-17 anys) de l'IES Bosc de la Coma d'Olot, el meu
institut, que van ser enquestats al llarg de les dues primeres setmanes del mes
de juny d'aquest mateix any, 2017.El motiu de l'elecció d'aquestes 3 franges
d'edat és relativament senzill: utilitzant l'experiència pròpia i basant-me amb les
opinions del professorat i altres professionals, he vist que són 3 moments de
l'adolescència molt diferents pel que fa la manera de viure però amb poques
diferències pel que fa al nombre de l'edat.
Un cop administrada l’enquesta als diferents cursos de l’IES, havent fet una
anàlisi preliminar dels resultats i després de realitzar l'entrevista i comentar els
resultats amb Esteban Cañamares, psicòleg i sexòleg de la Universitat Autònoma
de Madrid,vaig decidir estudiar també l'enamorament a altres etapes de la vida.
Les vaig separar en dues franges ben diferenciades entre elles i amb la resta: 4065 anys i de 65 en endavant. Hi ha un salt bastant gran d'edats entre 1r de
Batxillerat i l'edat adulta (40 anys) això és degut a que avui en dia i, sobretot en
la societat en la que vivim, definir quan s'acaba l'adolescència no és del tot
senzill. De principis a finals dels vint encara hi pot haver brots adolescents
totalment acceptats en la nostra societat. No obstant això, als quaranta,
l'adolescència sí que es suposa acabada en la major part dels casos. Per fer la
difusió de l'enquesta en els dos nous grups d’edat, vaig comptar amb l'ajuda de
les xarxes socials: programa online e-encuesta per realitzar-la en una web i el
Whatsapp i el Facebook per difondre-la als diferents contactes. I entrevistes
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personals a persones que tenia més a l'abast, contacte amb clubs socials i de
jubilats, sobretot.

ADOLESCÈNCIA




1r. d'ESO (12-13 anys)
3r. d'ESO (14-15 anys)
1r. Batxillerat (16-17 anys)

EDAT ADULTA



40-65 anys
> 65 anys

 L’Enquesta:
Encara que en un principi vaig plantejar-me elaborar la meva pròpia enquesta,
vaig informar-me sobre el tema, sobretot pel que fa a la validesa, i vaig adonarme que era millor basar-me en alguna que hagués estat objecte d'estudi en
treballs rellevants. Per aquest mateix motiu i després d'una llarga cerca en
portals mèdics de referència, entre altres, vaig trobar la "Passionate Love Scale"
(PLS) utilitzada per la doctora Helen Fisher 2 , l'antropòloga nord-americana
referent en el tema de l'enamorament. Aquesta enquesta està validada en
anglès únicament i ha estat utilitzada en una gran quantitat d'estudis nordamericans d’importància científica significativa. Per això vaig pensar que tenia
una consistència interessant i que em podia ajudar a complir amb els meus
objectius però que per passar-la als alumnes era millor fer-ho en la nostra
llengua, el català. De manera que la meva professora d'anglès, la Laura
Clavaguera, em va ajudar a traduir-la al fent-la el més semblant a l'original, tenint
en compte els diferents matisos, escollint les paraules adients, per tal que la
traducció fos el més fidel possible a la versió original.
Pel que fa l'enquesta en sí, aquesta consta de dues versions: una de completa
(30 ítems) i una de reduïda (15 ítems), dissenyades per mesurar el grau
d'enamorament apassionat (en anglès "Passionate Love") d'un individu cap a un

2

Hatfield, E. & Sprecher, S. (l986). Measuring passionate love in intimate relations. Journal of
Adolescence, 9, 383-4l0.
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altre. Cada ítem consta d'un espai en blanc on els enquestats l'omplen amb el
nom de la seva parella actual, passada o desitjada. Cada ítem es respon en un
rang de 1 (totalment fals) a 9 (totalment cert). L’enquesta és anònima i
l’autoadministra cada un dels individus inclosos a l’estudi. Una vegada
realitzada,es sumen les puntuacions totals de cada una de les enquestes i, a
partir d'un score* proporcionat

pels autors de l'enquesta,s’extreuen les

primeres conclusions.

*SCORE
La puntuació de l'enquesta, ja sigui en la versió completa (30 ítems) o la reduïda
(fins a l'ítem 15) es divideix en:
PUNTUACIÓ

CONCLUSIÓ

106-135 punts

Salvatgement, esbojarradament enamorat/da

86-105 punts

Apassionat/da però amb menys intensitat

66-85 punts

Ocasionalment brots de passió

45-65 punts

Tebi, passió poc freqüent

15-44 punts

L'entusiasme, l'emoció ha desaparegut.

No obstant això, m'he decantat també per personalitzar-la una miqueta més i,
en lloc d'utilitzar l'enquesta llarga (30 ítems), que és bastant feixuga, o la reduïda
(15 ítems); he decidit agafar la segona però afegir-n'hi 5 d’extres de la versió
llarga; de manera que finalment he aconseguit una enquesta de 20 preguntes.
Per fer el recompte només he sumat les 15 inicials, la resta m'ha servit per acabar
d'extreure conclusions.
-Enquesta online:
Realizada amb el programa e-encuesta i sota l'enllaç:
http://www.e-encuesta.com/s/XCk5yUnR6zhHq_HF2F7Omw/
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Enquesta treball de recerca: Passionate Love Scale
Enquesta basada en l'estudi realitzat per l'antropòloga nord-americana Helen Fisher. Escala
de 30 ítems (sovint reduïda a 15 ítems) dissenyada per mesurar el grau d’enamorament
apassionat “passionate love” d’un individu cap a un altre. Cada ítem té un espai en blanc on
els enquestats l’omplen amb el nom de la seva parella actual, passada o desitjada. Cada ítem
es respon en un rang de 1 (totalment fals) a 9 (totalment cert).
SEXE:

HOME

DONA

GRUP: ________________
1. Des que estic penjat/da o tinc relació amb _________, les meves emocions són una
muntanya russa.
Totalment fals 1

2

3

4 5

6

7 8 9 Totalment cert

2. Em sentiria profundament desesperat/da si _______ em deixés.
Totalment fals 1

2

3

4 5

6

7 8 9 Totalment cert

3. A vegades sento que no puc controlar els meus pensaments, estic obsessionat/da amb
_____________.
Totalment fals 1

2

3

4 5

6

7 8 9 Totalment cert

4. Em sento feliç quan faig alguna cosa que fa feliç a ____________.
Totalment fals 1

2

3

4 5

6

7 8 9 Totalment cert

5. M'agradaria estar amb ___________ més que amb qualsevol altra persona.
Totalment fals 1

2

3

4 5

6

7 8 9 Totalment cert

6. Em sentiria gelós/osa si pensés que ________ està enamorat/da d’una altra persona.
Totalment fals 1

2

3

4 5

6

7 8 9 Totalment cert

7. Desitjo conèixer tot sobre ____________.
Totalment fals 1

2

3

4 5

6

7 8 9 Totalment cert
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8. Vull ____________ físicament, emocionalment, intel·lectualment.
Totalment fals 1

2

3

4 5

6

7 8 9 Totalment cert

9. Tinc un desig infinit per l’afecte de ___________.
Totalment fals 1

2

3

4 5

6

7 8 9 Totalment cert

10. Per mi, ____________ és la parella perfecte.
Totalment fals 1

2

3

4 5

6

7 8 9 Totalment cert

11. La persona que em fa més feliç és ____________.
Totalment fals 1

2

3

4 5

6

7 8 9 Totalment cert

12. Quan _______ em toca, sento que el meu cos respon.
Totalment fals 1

2

3

4 5

6

7 8 9 Totalment cert

13. ____________ està sempre dins la meva ment.
Totalment fals 1

2

3

4 5

6

7 8 9 Totalment cert

14. Si estigués separat/da de _______ durant molt de temps, em sentiria profundament
sol.
Totalment fals 1

2

3

4 5

6

7 8 9 Totalment cert

15. Vull que ________ em conegui: els meus pensaments, les meves pors i els meus
desitjos.
Totalment fals 1

2

3

4 5

6

7 8 9 Totalment cert

16. Estic ansiós/osa per veure signes que indiquin el desig de ________ per mi.
Totalment fals 1

2

3

4 5

6

7 8 9 Totalment cert
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17. Si __________ passés un mal moment, jo sacrificaria els meus interessos per donar-li
un cop de mà.
Totalment fals 1

2

3

4 5

6

7 8 9 Totalment cert

18. Una existència (vida) sense ________ seria fosca i depriment.
Totalment fals 1

2

3

4 5

6

7 8 9 Totalment cert

19. Sento una gran atracció per ___________.
Totalment fals 1

2

3

4 5

6

7 8 9 Totalment cert

20. Em deprimeixo profundament quan les coses no van bé en la relació amb ________.
Totalment fals 1

2

3

4 5

6

7 8 9 Totalment cert

Moltes gràcies per la vostra col·laboració!

 Anàlisi estadística:
He creat una base de dades amb el programa Excel amb les variables: grup d’edat
(1r ESO, 3r ESO, 1r Batxillerat, 40-65 anys i> 65 anys), gènere (home, dona), la
puntuació a cadascun dels ítems de l’enquesta i la puntuació total de la PLS.
Per l’anàlisi estadística he utilitzat el programa IBM SPSS Statistics 2017.

 Hipòtesis principals:
1. H0(Hipòtesi nul·la): No existeixen diferències en el grau d'enamorament entre
homes i dones.
H1 (Hipòtesi alternativa): Existeixen diferències en el grau d'enamorament entre
homes i dones.

2. H0 (Hipòtesi nul·la): El grau d'enamorament és igual en els diferents grups d’edat.
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H1 (Hipòtesi alternativa): El grau d'enamorament no és igual en els diferents
grups d’edat.

 Inferencial:
1. Variable qualitativa dicotòmica:gènere (home, dona) i Variable quantitativa:
puntuació total Passionate Love Scale (PSL).

2. Variable qualitativa no dicotòmica:grup d’edat definida com: 1r ESO, 3r ESO,
1r Batxillerat i 40-65 anys i de >65 anys. Variable quantitativa: puntuació
total Passionate Love Scale (PSL).

-

Resultats
1. Descriptiva:
El total de la mostra inclou 405 individus. La taula i la figura següents mostren
la distribució dels individus per Grup d'edat i Gènere:

1r ESO

3r ESO

1r Batxi.

40-65 a

> 65 a

Totals

Homes

47

35

41

34

21

178

Dones

57

50

38

51

31

227

Totals

104

85

79

85

52

405

Grup d’Edat
Gènere
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Taula1. Distribució dels individus per Grup d'edat i Gènere.

60
50
40
Home

30

Dona
20
10
0
1r ESO

3r ESO

1r Batxi

40-65 a

> 65 a

Figura 1. Distribució dels individus per grup d'edat i gènere.

Pel que fa la variable Puntuació total de l'enquesta Passionate Love Scale (PLS)
mostra una mitjana de 101,69 amb una desviació estàndard de 23,27; una
mediana de 107; i una moda de 123. El valor màxim ha estat de 135 i el mínim
de 15. Mentre que amb valor de 15 només hi ha 3 individus (representen un 0,7%
de la mostra), 5 individus han puntuat 135 representant un 1,2%.
Les següents taules resumeixen la variable Puntuació total PLS per Grup d'edat i
per Gènere.
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Taula 2. Puntuació total PLS per grup d'edat.

GRUPS DE PUNTUACIÓ TOTAL PLS

Puntuació total PLS

Home

Dona

106 – 135 punts: salvatgement, esbojarradament enamorat
86 – 105 punts: apassionat però
amb menys
intensitat
Mitjana
99,44
103,46
66 – 85 punts: ocasionalment brots de passió

Desviació estàndard

25,08

45 – 65 punts: tebi, passió poc freqüent

21,64

Puntuació total PLS{Màxim;
1r ESO
Mínim}

3r ESO

1r Batxi.

40-65 a

> 65 a

Mitjana

102,32

101,86

99,08

100,39

101,69

Desviació estàndard

25,05

28,26

23,60

19,82

23,27

{135 ; 25}

{135 ;15}

{133 ; 17}

{135 ; 37}

{135 ; 15}

; 17} {134 ;15}
15 – 44 punts: l'entusiasme{135
ha desaparegut

{Màxim; Mínim}

Taula 3. Puntuació total PLS per Gènere.

Per una millor representació dels resultats, he generat una nova variable que
agrupa la puntuació total PLS segons els criteris de l' scored'interpretació de la
puntuació de l'enquesta.
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Percentatge per Grup de la puntuació total PLS
15-44 punts

45-65 punts

66-85 punts
3,70%

86-105 punts

106-135 punts

2,47%

14,57%

51,36%
27,90%

Figura 2. Percentatge per grup de la puntuació total PLS.

2. Inferencial
Per tal de fer el contrast d'hipòtesi, rebutjar o acceptar la hipòtesi nul·la, he creuat
les variables Grup d'edat - Puntuació total PLS i Gènere - Puntuació total PLS.

2.1. Grup d'edat - Puntuació total PLS
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He contrastat una variable qualitativa que genera 5 grups amb una variable
quantitativa. Primer he realitzat el test de normalitat per comprovar si la
variable quantitativa Puntuació total PLS segueix una distribució normal o de
Gauss. Adjunto la taula de resultats que genera el programa SPSS.
Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnova
Grup d'Edat
Puntuació Total PLS

1r ESO

Statistic
,146

df
104

Sig.
,000

3r ESO

,187

85

,000

1r Batxillerat

,136

79

,001

40-65 anys

,087

85

,161

> 65 anys

,103

52

,200*

*. This is a lower bound of
the true significance.
a. Lilliefors Significance
Correction
Taula 4. Test de normalitat de la variable Puntuació total PLS en
funció del Gènere generat pel programa SPSS.

Amb els resultats d'aquest test es dedueix que la variable Puntuació total PLS
no segueix una distribució normal en els Grups d'edat: 1r ESO, 3r ESO i 1r
Batxillerat (p <0.05). Mentre que pels grups 40-65 i >65 anys, sí es distribueix de
forma normal (p >0.05). Com que en la major part dels grups la variable
quantitativa no segueix una distribució normal, he aplicat el test no-paramètric
adequat, en aquest cas el Test Kruskal-Wallis (comparació de mitjanes
independents).
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Taula 5. Especificació del valor p de significació estadística, elaborat pel programa SPSS.

La p de significació estadística és major de 0,05 (nivell de significança establert) per
tant, accepto la H0 concloent que no hi ha diferències en la Puntuació total PLS en
els diferents grups d'edat.

2.2. Gènere- Puntuació total PLS
He contrastat una variable qualitativa dicotòmica; és a dir, que genera 2 grups
(home-dona) amb una variable quantitativa. Primer he realitzat el test de
normalitat per comprovar si la variable quantitativa Puntuació total PLS segueix
una distribució normal o de Gauss. Adjunto la taula de resultats que genera el
programa SPSS.
Tests of Normality
1 (Home) ; 2 (dona)
Puntuació Total PLS

Kolmogorov-Smirnova

Home

Statistic
,121

df
178

Sig.
,000

Dona

,122

227

,000

a. Lilliefors Significance Correction
Taula 6. Test de normalitat de la variable puntuació total PLS en funció del gènere.

Amb els resultats d'aquest test es dedueix que la variable Puntuació total PLS
no segueix una distribució normal en el Gènere(p <0.05). Per aquest motiu, he
aplicat el test no-paramètric adequat, en aquest cas el Test U de Mann-Whitney
(comparació de mitjanes independents).
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Taula 7. Especificació del valor p de signifi cació estadística, elaborat pel programa SPSS.

La p és major de 0,05 per tant, no hi ha diferències estadísticament significatives
i així doncs, accepto la H0 concloent que no hi ha diferències en la Puntuació total
PLS pel que fa el gènere.

5.4.

Discussió i conclusions dels resultats
Observant la mostra per grups d'edat seleccionada per l'estudi estadístic, veig
que hi ha un grup que es desmarca més pel que fa al total de persones
enquestades; concretament el de >65 anys, que és més petit que la resta. El
motiu és qüestions de logística; la difusió per les xarxes socials és més difícil, en
el meu entorn no tinc masses persones que pertanyen en aquest grup d'edat...
Tot i així, s'ha de dir que, malgrat ser més petita que la resta, la mostra d'aquest
grup d'edat és prou significativa.
Un dels elements estadístics més importants és la desviació estàndard, que ens
indica la dispersió dels resultats. Si fem una ullada a totes les desviacions, ens
adonarem que són relativament petites: totes giren en torn a 22,5; i
aparentment sembla que no hi hagi d'haver cap canvi. Ara bé, si agafem la
mitjana (101,69) com a punt de partida (resultat que pertany a la franja de
"passió però amb menys intensitat"), i li sumem i restem la desviació estàndard,
ens en anem a una puntuació de 124,27 ("salvatgement enamorat") a 77,73
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("ocasionalment brots de passió"). De manera que es produeix un salt de grup
de l'score i en conseqüència de la interpretació dels resultats prou significatiu.
D'altra banda, si ens fixem amb els valors Màxim i Mínim, ens adonarem que en
gairebé en tots els grups hi ha persones que han assolit la puntuació màxima i
mínima proposada pel test. Això genera una gran variabilitat dins dels grups
Gènere i Grups d'edat. Com a curiositat, veurem que en el grup d'edat 40-65
anys, no hi ha cap persona que hagi obtingut la mínima puntuació; podríem
pensar que és cosa de l'edat; una edat en la que molt sovint es dissolen parelles
i se'n formen de noves, de manera que l'enamorament hi sol ser present.
Per acabar, fer la reflexió que els resultats dels diferents grups s'assemblen molt
(en especial les mitjanes), cosa que a simple vista, ja fa pensar que no hi haurà
diferències estadístiques significatives. Una vegada feta l'inferencial, ho he pogut
comprovar.
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6. CONCLUSIONS GENERALS

El títol del treball: "Viatge al centre de l'amor" vol explicar el que realment he sentit
a mesura que anava progressant i recopilant informació i dades. Ha estat, talment
com descriu Juli Verne en la seva novel·la, una experiència de descobriment i
investigació apassionant i no exempta de sorpreses, un viatge cap a un món
desconegut. Mica en mica el viatge cap a l'interior del cervell humà m'ha obert la
ment i m'ha donat una nova perspectiva de l'amor; entendre el cervell com a centre
de control neuronal i hormonal, veure com les sensacions de l'enamorament vénen
donades per múltiples combinacions químiques, m'han fet entendre la complexitat
del nostre cos i de retruc, la importància de l'enamorament en les relacions
humanes en la seva perspectiva històrica i social.
L'enamorament és un sentiment que, a diferència d'altres, no es pot experimentar
a qualsevol edat. Com que va lligat, en gran mesura, al procés hormonal, es pot
començar a viure entre els 11-12 anys i pot durar la resta de la vida. Ara bé,
l'enamorament cap a una persona no pot durar tota la vida ja que bioquímicament
parlant, és impossible que el nostre cos segregui hormones tan importants com la
dopamina eternament. Aquesta producció s'acaba, i si vertaderament la persona de
la que estaves enamorada t'omple i et fa feliç, llavors ens trobem amb l'amor estable
i còmplice que et complementa i et serveix d'estímul diari .
En molts punts del treball faig esment a la necessitat que tenim els humans de
trobar diferències en tot, sobretot pel que fa al gènere. Encara que en el tema de
l'enamorament s'hagin trobat diferències anatòmiques pel que fa les zones del
cervell activades, la quantitat de segregació de determinades hormones, etc.,
aquestes són molt petites i la seva importància és un tema molt subjectiu. Lligat
amb la part pràctica, he comprovat mitjançant el meu anàlisi de l'estudi d'en questa
que el grau d'enamorament no varia en els diferents grups d'edat i tampoc
existeixen diferències entre homes i dones. L'explicació és biològica i genètica,
doncs els humans no som tan diferents biològicament els uns als altres. Per tant, un
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sentiment tan fantàstic com és l'enamorament, és viscut, segons el meu estudi i pel
que fa el grau, amb la mateixa intensitat per tothom.
A mesura que anava plantejant l'esquema del treball se m'anaven obrint noves
finestres i idees que he intentat sintetitzar al màxim; l'enamorament en la seva
vessant històrica i social; l'evolució de l'amor en la literatura, la visió del cinema, els
tòpics, els mites, les llegendes, les frases fetes etc... M'han fet viure i entendre el
treball com una experiència global i així l'he viscuda. Però, com que el meu objectiu
era donar la visió científica del tema, he centrat els esforços en l'estudi bioquímic i
neuronal i he intentat que l'enquesta, com a treball de camp, em permetés
confirmar les informacions que des dels diferents àmbits he anat recollint: cerca per
Internet, lectura de llibres i articles científics, entrevistes a professionals ...
Punt i a part ha estat la visió de l'homosexualitat, on no he estat capaç de trobar cap
fet diferencial a nivell científic. Tot i que s'han localitzat certes porcions de gens que hi
podrien estar implicats i agafant l'epigenètica com a idea més actual, res ens assegura
que siguin determinants 100% en la definició d'una persona homosexual.
I així, d'aquesta manera els temes se'm plantejaven un rere l'altre i no deixaven de
sorprendre'm. Avançava per un món desconegut amb la il·lusió del qui busca les
respostes a les preguntes que des de sempre ens hem formulat els humans: què m'està
passant, com pot ser que no pugui deixar de pensar en aquesta persona, com pot ser
que senti papallones a l'estómac, se m'acceleri el pols, em posi vermell/lla, no pugui
dormir i necessiti estar amb ella per ser feliç?
Si una cosa vull destacar del treball ha estat la possibilitat de fer servir eines i mètodes
nous per a mi, que m'han ajudat a entendre una mica més el veritable centre de l'amor:
el cervell humà. I per sobre de totes compartir i fer viure l'experiència a tot el meu
entorn: institut, família, esbart i veïns. Aquesta és la veritable raó del treball veure com,
malgrat tot, l'amor és un motor imparable i determinant en totes les relacions humanes.
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suport que m'ha donat en l'elaboració del treball, juntament amb la gran quantitat
d'hores que m'ha dedicat. Ha estat ella qui m'ha encoratjat en voler saber més i més i
qui m'ha transmès gran part dels seus coneixements. També ha estat la meva assessora
principal i l'ajudant per excel·lència de l'anàlisi estadístic; ella havia fet servir el
programa SPSS al llarg de la carrera de medicina i no ha tingut cap problema, al contrari,
a transmetre'm els seus coneixements i experiència. És per això que li agraeixo tot el
suport i dedicació que m'ha dedicat així com les estones que hem passat plegades; ha
estat un plaer treballar amb ella.
També vull donar les gràcies als 3 experts amb els que vaig contactar, malgrat que només
pogués fer l'entrevista a dos d'ells, per haver acceptat participar en el meu treball,
dedicar-me part del seu temps i ser tan amables i propers a l'hora de respondre'm
l'entrevista i demanar-los-hi les diferents opinions. Ells són el Dr. David Bueno, El Dr.
Esteban Cañamares i el Dr.Tobeña. D'altra banda, agrair a totes aquelles persones que
han participat en respondre l'enquesta i l'entusiasme amb el que ho han fet.
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M'agradaria també donar les gràcies a en Joan Moreno, el meu professor de filosofia de
l'any passat, per haver-me aportat part del seu coneixement i mostrar-se tan amable
amb mi a l'hora de respondre'm i donar-me l'opinió sobre el tema. I un agraïment
especial a la Laura Clavaguera, professora d'anglès de batxillerat, qui m'ha ajudat amb
moltes ganes a fer la traducció de l'enquesta.
Per acabar, vull agrair a tota la meva família i amics el suport, ànims i força que m'han
donat en els darrers mesos. En especial al meu pare, que ha estat al meu costat donantme ànims i ajudant-me amb tot el que ha pogut donant-me consells en tot el que he
necessitat. Ha estat, en gran part, la meva font de motivació i seguretat.
I un dolç agraïment a en Ramon Buxó per compartir amb mi part de la seva creativitat i
professionalitat a l'hora de dissenyar la portada; i a la meva germana Aina i a la meva
mare, que han estat al meu costat i m'han aconsellat i recolzat des del primer dia!
Moltes gràcies a tots!
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10.

ANNEXES

10.1. Traducció de l'enquesta Passionate Love Scale (PLS) utilitzada com a eina
en la part pràctica.
10.2. Com vaig establir el contacte amb els tres experts.
10.3. Càlculs i resultats extrets amb el programa IBM SPSS Statistics 2017.
10.4. Les enquestes recollides a paper (Adjuntades en l'altre dossier).

10.1. TRADUCCIÓ DE L'ENQUESTA

Passionate Love Scale
Description of Measure:
A 30-item scale (often shrunk into a 15-item measure) designed to measure an
individual’s level of passionate love toward another person. Each item has a blank space
where respondents are directed to fill in the name of their partner. Each item is
answered on a 9-point scale ranging from 1 (not at all true) to 9 (definitely true).
Descripció:
Escala de 30 ítems (sovint reduïda a 15 ítems) dissenyada per mesurar el grau
d’enamorament apassionat (en anglès “passionate love”) d'un individu cap a una altre.
Cada ítem té un espai en blanc on els enquestats l’omplen amb el nom de la seva parella
actual, passada o desitjada. Cada ítem es respon en un rang de 1 (totalment fals) a 9
(totalment cert).
1- Since I’ve been involved with ____________, my emotions have been on a roller
coaster.
2- Des que estic penjat/da o tinc relació amb _________, les meves emocions són
una muntanya russa.
2- I would feel deep despair if ____________ left me.
2- Em sentiria profundament desesperat si _______ em deixés.
3- Sometimes my body trembles with excitement at the sight of ____________
3- A vegades el meu cos tremola d’emoció en veure a __________.
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4-I take delight in studying the movements and angles of ____________’s body.
4- Gaudeixo fixant-me en els moviments i les postures del cos de ____________.
5- Sometimes I feel I can’t control my thought; they are obsessively on
____________.
5- A vegades em sento que no puc controlar els meus pensaments, estic obsessionat
amb _____________.
6-I feel happy when I am doing something to make ____________ happy.
6-Em sento feliç quan faig alguna cosa que fa feliç a ____________.

7- I would rather be with ____________ than anyone else.
7- M'agradaria estar amb ___________ més que amb qualsevol altra persona.
8- I’d get jealous if I thought ____________ were falling in love with someone else.
8- Em sentiria gelós si pensés que ________ està enamorat d’una altra persona.
9- No one else could love ____________ like I do.
9- Ningú podria estimar a ____________ com jo ho faig.
10- I yearn to know all about ____________.
10-Desitjo conèixer tot sobre ____________.
11- I want ____________ -- physically, emotionally, mentally.
11- Jo vull ____________ físicament, emocionalment, intel·lectualment.
12- I will love ____________ forever.
12- Estimaré ____________ per sempre.
13- I melt when looking deeply into ____________’s eyes.
13- Em desfaig quan miro profundament als ulls de ________.
14- I have an endless appetite for affection from ____________.
14-Tinc un desig infinit per l’afecte de ___________.
15-For me, ____________ is the perfect romantic partner.
15- Per mi, ____________ és la parella perfecte.
16- ____________ is the person who can make me feel the happiest.
16- La persona que em fa més feliç és ____________.
17- I sense my body responding when ____________ touches me.
17- Quan _______ em toca, sento que el meu cos respon.
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18- I feel tender toward ____________.
18- Em sento “carinyós” amb _________.
19- ____________ always seems to be on my mind.
19- ____________ està sempre dins la meva ment.
20- If I were separated from ____________for a long time, I would feel intensely
lonely.
20- Si estigués separat de _______ durant molt de temps, em sentiria profundament
sol.
21- I sometimes find it difficult to concentrate on work because thoughts of
____________ occupy my mind.
21- A vegades trobo difícil concentrar-me en la feina perquè tinc la ment ocupada
en ________.
22- I want____________to know me: my thoughts, my fears and my hopes.
22- Jo vull que ________ em conegui: els meus pensaments, les meves pors i els
meus desitjos.
23- Knowing that ____________ cares about me makes me feel complete.
23- Em sento ple quan sé que _________ es preocupa per mi.
24- I eagerly look for signs indicating ____________’s desire for me.
24- Estic ansiòs per veure signes que indiquin el desig de ________ per mi.
25- If ____________ were going through a difficult time, I would put away my own
concerns to help him/her out.
25- Si __________ passés un mal moment, jo sacrificaria els meus interessos per
donar-li un cop de mà.
26- ____________ can make me feel effervescent and bubbly.
26- ____________ pot fer-me sentir ple de vida.
27- In the presence of ____________, I yearn to touch and be touched.
27- En presència de _________, desitjo tocar-lo/la i que em toqui.
28- An existence without ____________ would be dark and dismal.
28. Una existència (vida) sense ________ seria fosca i depriment.
29.I possess a powerful attraction for ____________.
29. Sento una gran atracció per ___________.

106

Viatge al centre de l'amor

30. I get extremely depressed when things don’t go right in my relationship with
_______.
30. Em deprimeixo profundament quan les coses no van bé en la relació amb
________.

Note: Items 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 29, 30 make up the shortened
version.
Nota: Ítems 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 29, 30 corresponen a la versió
curta.

Scoring:
Scoring is either kept continuous or broken into the following classifications (for the 15
item shortened version):
- 106-135 points = Wildly, even recklessly, in love.
- 86-105 points = Passionate, but less intense.
- 66-85 points = Occasional bursts of passion.
- 45-65 points = Tepid, infrequent passion.
- 15-44 points = The thrill is gone.

Puntuació:
La puntuació de l’enquesta, ja sigui la versió completa o la curta (fins a l’ítem 15) és
divideix en:
- 106 – 135 punts: salvatgement, esbojarradament enamorat
- 86 – 105 punts: apassionat però amb menys intensitat
- 66 – 85 punts: ocasionalment brots de passió
- 45 – 65 punts: tebi, passió poc freqüent
- 15 – 44 punts: l'emoció, l'entusiasme ha desaparegut.
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10.2. ESTABLIR CONTACTE
La idea inicial era entrevistar a 3 científics que estiguessin relacionats, en un àmbit o un
altre, amb el tema de l'enamorament. Aquests eren el Dr. Esteban Cañamares, psicòleg
i sexòleg de la UAM; el Dr. David Bueno, doctor en biologia i professor de genètica de la
UB; i, per últim, el Dr. Tobeña, catedràtic en psicologia i psiquiatria mèdica a la UAB,
autor de molts llibres relacionats amb el cervell, dels quals m'he basat en un per
desenvolupar la part biològica del meu treball: "El cervell eròtic: rutes neurals d'amor i
sexe".

El contacte amb aquests experts ha estat mitjançant el correu electrònic. En tots els
casos, els missatges han estat enviat des del correu de la meva tutora del treball: la
Marta Mallarach, qui ha facilitat i agilitzat les cites.

Aquests són els correus personalitzats enviats als diferents experts; no els vam unificar
bàsicament perquè les inquietuds que volíem resoldre en cada un dels casos eren
diferents i el motiu de l'entrevista també.

CONTACTE AMB EL DR.ESTEBAN CAÑAMARES
Presentació
Apreciado Esteban,
Me llamo Marta Mallarach y soy profesora de biología en el instituto Bosc de la Coma
de Olot (Girona). Tutorizo un trabajo de investigación de bachillerato sobre
Enamoramiento y sus efectos psicológicos.
La alumna de bachillerato estudia si la forma y los efectos de enamorarse son similares
en todas las etapas de la vida y profundiza el estudio en la adolescencia.
Te quisiera preguntar si sería posible mantener una entrevista online porque eres un
referente en la psicología de las emociones y los sentimientos. Laia Danés, la estudiante
ha leído su entrevista en La Vanguardia y, evidentemente, estaría entusiasmada de poder
contrastar los resultados y datos obtenidos en su estudio.
Seria posible?
Gracias de antemano,
Marta MallarachNOTA: Pongo en copia a la estudiante Laia Danés
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Contesta:
Estaría encantado Marta, cuestión de acordar día y hora. En skype soy
EstebanMedrano. Miercoles 26 a las 11?
Saludos
Esteban C
Perfecto, Esteban. Nos vemos pues el miércoles 26 a las 11:00.
Un cordial saludo,
Marta

CONTACTE AMB EL DR. ADOLF TOBEÑA
Presentació
Bona tarda Adolf,
Em dic Marta Mallarach i sóc professora de biologia a l’institut Bosc de la Coma.
Tutoritzo un treball de recerca sobre l’Enamorament i els seus efectes psicològics.
L’alumna de batxillerat estudia si la manera i els efectes d’enamorar-se són semblants
en totes les etapes de la vida. I aprofundeix l’estudi en l’adolescència.
voldria demanar si seria possible mantenir una entrevista amb tu perquè ets un referent
en la psicologia de les emocions i els sentiments. La Laia Danés, l’estudiant, ha llegit el
teu llibre El cervell Eròtic i, evidentment, estaria entusiasmada de poder contrastar
resultats i dades de l’estudi.
Nosaltres som d’Olot, però estaríem disposades a venir a BCN o a on faci falta!. Et deixo
el meu mb 669884363 per si accedissis a l’entrevista i volguessis contactar amb
nosaltres.
Gràcies per endavant,
NOTA: poso en còpia del correu a la Laia Danés.
Contesta:
Benvolguda Marta,
Moltes gràcies per l'interès. No serà possible l'entrevista aqueixa perqué soc fora de
circulació: vaig tenir una caiguda lletja a muntanya i he de fer bondat a
la convalescència.
El meu llibretó, a més, ha quedat ja un pel antic i ara teniu molt fàcil (google scholar)
trobar articles molt més recents i solvents sobre el tema....
Salutacions i molta sort!! Adolf Tobeña
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Acomiadament
Bona tarda Adolf,
Moltes gràcies per respondre’m amb tanta agilitat. És una llàstima que no ens puguis
atendre perquè ens haguessis donat la teva visió professional. Desitgem que et
recuperis del tot i ben aviat,
Cuida’t molt!

CONTACTE AMB EL DR. DAVID BUENO
Presentació
Bon dia David,
Em dic Marta Mallarach i sóc professora de biologia a l’institut Bosc de la Coma i he
treballat a classe molts articles teus de divulgació. Tutoritzo un treball de recerca sobre
l’Enamorament i els seus efectes psicològics.
L’alumna de batxillerat estudia si la manera i els efectes d’enamorar-se són semblants
en totes les etapes de la vida. I aprofundeix en l’estudi de l’adolescència.
Et voldria demanar si seria possible mantenir una entrevista (via Skype) perquè ets un
referent en genètica i altres àmbits científics. La Laia Danés, l’estudiant, ha llegit algun
article teu que el cita en el seu cos teòric i, evidentment, estaria entusiasmada de poder
contrastar resultats i dades de l’estudi.
Nosaltres som d’Olot però si no veus clar via skype, estaríem disposades a venir a BCN o
a on faci falta!. Et deixo el meu mb 669884363 per si accedissis a l’entrevista i volguessis
contactar amb nosaltres.
Gràcies per endavant,
NOTA: poso en còpia del correu a la Laia Danés.
Contesta
Encantat de parlar amb vosaltres, però haurem d'esperar al setembre. Just acabo
d'arribar al Panjab camí dels Himàlaies. Si us plau, torneu-me a escriure a partir del 3 de
setembre i concretem.
Salutacions,
David
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Hola David,

Esperem que hagis gaudit moltíssim de les vacances. Ens posem novament en contacte
amb tu per veure si podríem trobar el moment de realitzar una breu entrevista per
skype. Si recordes, et vam escriure a finals de juliol i ens vas dir que a primers de
setembre ho podríem concretar. Quina disponibilitat tindries? Ens adaptarem al dia i a
l'hora

que

convinguis.

Salutacions ben cordials,

Marta Mallarach Macias iLaia Danés

Haurem d'esperar fins el dia 20, perquè dissabte marxo a Polònia a fer una estada i no
torno fins el 19.
David
Bona tarda David. Sóc la Marta Mallarach i voldria concretar per tancar el TdR de la Laia.
Ens vas dir a partir del 19 que estaries disponible. Quan et va bé que et truquem?
Us va bé d'aquí una hora? Si no, dijous cap a les 4 de la tarda.
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10.3. RESULTATS PROGRAMA IBM SPSS STATISTICS 
2017.

