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No esperis que aquest text sigui un manual a seguir—cada relació és diferent, 
i no hi ha cap sistema, cap procediment perfecte que et garanteixi el bon fun-
cionament d’una relació. A diferència de les relacions monògames, en les re-
lacions obertes es prescindeix del protocol, no s’intenten ajustar les relacions 
d’acord amb un estàndard, sinó que s’accepten tal com són i tal com canvien. 
Tot i així, no es pot negar que algunes conductes tendeixen a crear dinàmi-
ques saludables i d’altres no; i tenint en compte que la majoria de nosaltres 
hem crescut sense gaires bons exemples de relacions fora de la monogàmia 
de les quals en puguem aprendre, és important ser conscients que com més 
discutim i comparem les nostres experiències, més ben equipades1 estarem 
per tal de cartografiar conjuntament aquest territori desconegut. 

Què és una relació oberta?

Una relació oberta és quan dos amants no es limiten a tenir altres amants. Hi 
ha moltes paraules utilitzades per descriure això (relacions múltiples, polia-
mor, polifidelitat; amb petites diferències de significat, però el principi és bà-
sicament el mateix). Aquí he decidit utilitzar “relacions obertes” perquè sona 
millor i perquè pots tenir una relació oberta amb una sola persona sempre i 
quan estiguis oberta a més relacions.

Una altra forma de definir una relació oberta és explicant què no és. Una rela-
ció tancada (com ara un pacte monògam) significa, com a mínim, que cap dels 
dos amants tindran sexe amb ningú més. Tenir “aventures” o altres amants en 
secret NO és una relació oberta. 

Des que vivim en una cultura monògama, iniciar una relació oberta no es 
pot  basar en  un simple acord. Perquè la relació funcioni és necessari tot 
un procés amb passos intermedis i progressius per fer que cadascú es 
vagi aclimatant als nous termes de la relació. 

1 En aquest text tinc la capritxosa dèria d’utilitzar el femení en els genèrics en 1a o 2a persona 
singular (referint-me a persones) i el masculí en els genèrics en 3a i 2a persona plural. 
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*El terme “amant” s’utilitza generalment per etiquetar les relacions que come-
ten adulteri i, per tant, gaudeix de força desprestigi social. Aquesta és la raó 
que m’empeny a reivindicar-lo per tal de subvertir el seu significat pejoratiu, 
extenent el seu ús per a designar tot tipus de relacions sexuals i afectives, i no 
únicament les que es fan d’amagat del matrimoni. 
El fet que tinguem poques paraules per definir les nostres relacions afectives 
i sexuals reflecteix com de limitades són les nostres opcions, però també aju-
da a restringir el nostre pensament a aquestes opcions: xicot/xicota o novi/
nòvia, amant, espòs/esposa, follamic/follamiga. Si no estàs casada, pots dir 
xicot/xicota, però sona molt juvenil, mentre que “company/companya” sona 
molt protocolari, com si fos part d’una empresa 
A mesura que desenvolupem un ventall més ampli de relacions, podríem in-
tentar reciclar o inventar-nos noves paraules per definir-les (si és que és real-
ment necessari definir-les!).

Per què aquest text?

Aquest text no està escrit per convèncer la gent de que les relacions obertes 
són les més bones (tot i que dóna moltes raons per creure-ho) sinó que està 
escrit com a una guia per a la gent que es troba en relacions obertes, gent que 
se les està plantejant o gent que té curiositat per saber com funcionen. Com 
que no hi ha cap model per tal que les relacions obertes tinguin èxit, tal i com 
diu el meu amic Modok, “som principiants jugant amb el mode expert”, o som 
com el músic capaç de tocar impecablement a partir d’una partitura quan se 
li demana que improvisi. Aquest text té el propòsit d’ajudar a tots aquells que 
som principiants. 

I el cert és que la feina mai s’acaba tan bon punt acceptes que mai en saps 
prou, que mai deixes d’aprendre i que el teu cor mai deixa de créixer ni de 
canviar, sempre seguiràs trobant-te amb nous reptes. Sempre som explora-
dores fora del mapa, mai deixarem de ser principiants d’alguna cosa i per això 
necessitem tots els consells possibles. 

Després de llegir aquest text, la Laia em va preguntar “on està l’amor?”. Estic 
segura de que la gent pot estimar-se sense consells. Aquest treball és sobre 
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com cuidar-nos i treballar-nos les emocions i situacions més difícils, on els 
consells poden ser uns bons flotadors salvarelacions.
És una guia que ens ensenya alguns camins. Hi ha un munt d’altres camins 
per encaminar les relacions, però fins i tot en cas que el que trobis aquí et 
sigui inútil per a la teva relació en particular, els temes que hi apareixen són 
pràcticament universals. Espero que aquest text sigui útil per mostrar certes 
problemàtiques, malgrat no pugui oferir consells idonis per a la teva situació 
exacte . 

Les relacions obertes gairebé sempre són més complexes que les tancades: 
hi ha més persones involucrades (multiplicant-se les possibilitats de conflic-
tes) i per tal que funcionin has de tractar amb emocions difícils que habitual-
ment poden ser rebutjades o ignorades en un pacte monògam. Una relació 
monògama és molt senzilla: no fa falta parlar res, totes les condicions de la 
relació es dónen per suposades. En canvi, en una relació oberta ens com-
pliquem molt la vida ja que fa falta parlar-ho tot— fins a on vols saber sobre 
les meves altres relacions? Com et sentiries si m’enrotllés amb algun amic 
comú? Et fa res si no dormo amb tu aquesta nit?... 

Aquest text assumeix que almenys un dels amants compartits (és a dir, qual-
sevol amant involucrat en més d’una relació) vol mantenir les seves relacions 
honestament. Bona part de la mala fama que tenen les relacions obertes pro-
vé de gent que troba un amant “millor” mentre estan amb algú altre. Diuen 
que estan intentant tenir una relació oberta, però el que realment intenten 
fer és deixar que l’antiga relació es vagi morint lentament. Al cap d’un temps, 
quan aquesta relació es trenca, diuen que les relacions obertes no funcionen. 
Res funcionarà emocionalment si comences sense creure-hi. Les relacions 
obertes porten més feina que les simples parelles, però molta gent troba que 
val la pena fer aquest sobre esforç. 

Aquest text sorgeix de la meva experiència i d’un gran nombre d’equivoca-
cions, sumant-hi els consells de molta gent que ha viscut aquest tipus de re-
lacions. També tinc l’esperança de desmitificar una mica les relacions ober-
tes—són possibles!; a vegades difícils, però possibles. Les dificultats en les 
relacions obertes es basen en desafiar i superar les pors, mentre que 
les dificultats en la monogàmia més aviat es basen en mantenir i pre-
servar les pors. 
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Ser honest en un món deshonest

La primera cosa en emfatitzar és que les relacions obertes no són una forma 
d’esquivar l’honestedat en una relació. Ans al contrari, és una forma de pro-
moure-la. La monogàmia, no en exemples individuals, però sí com a expec-
tativa monolítica en una cultura restrictiva, desincentiva l’honestedat perquè 
castiga qualsevol desig que no s’encabeixi en el model romàntic tradicional. 
Les relacions obertes intenten obrir un espai on l’honestedat és possible.

La intenció no és posar una nova regla que ens dicti que els enamorats han 
de compartir-ho tot entre ells; es tracta de compartir tot allò que es decideixi 
compartir, i ser clar sobre les teves necessitats, incloent allò que necessites 
perquè puguis estar segura de que seràs capaç de ser honesta. No es tracta 
d’aplicar una plantilla a les teves relacions, es tracta de ser capaç de ser el 
que ets sense mentides, culpabilitats o falses aparences. Tot i així, totes les 
que vam créixer amb el model monògam, encara retenim els mals hàbits que 
hi vam aprendre: deshonestedat, vergonya, pors... Fins i tot quan estem en 
una relació que deixa espai pels nostres “perillosos desitjos”, tendim a des-
truir aquest espai perquè ens en malfiem i perdem la confiança. Empeny-te 
a ser honesta, sempre—amb franquesa, pots tenir tot el que vols en el món, 
o almenys tot el que el món pot oferir realment. Si no estàs preparada per 
relacionar-te amb honestedat, intenta treballar-la abans d’involucrar-te pro-
fundament amb altres persones. Ningú s’hauria d’involucrar amb algú amb 
qui no pugui confiar en compartir veritats que són importants—especialment 
les que fan por. 

Establint expectatives

Al principi de qualsevol relació o qualsevol interacció (com ara tenir sexe per 
primera vegada) que posi la relació en un nou plantejament, assegureu-vos 
de que heu compartit i comprès mútuament quines són les vostres necessi-
tats i expectatives personals respecte la relació abans d’aprofundir-la. Això 
us estalviarà un munt de maldecaps més endavant! Si les teves necessitats 
canvien o resulta que et sents diferent del que havies previst en una situació 
determinada, no tens perquè sentir-te culpable, hauries de fer-ho saber al teu 
amant. De fet, fora bo que de tant en tant comprovéssiu que els vostres senti-
ments no han canviat sense reconèixer-ho o articular-ho. 
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Probablement, és igual de comú sentir-se insegur sobre el desig de mono-
gàmia (o almenys el desig per alguna de les seguretats que professa oferir) 
en una relació oberta, com ho és sentir-se avergonyit pel desig als altres en 
una relació monògama. És important que evitem desenvolupar una cultura 
competitiva no-monògama on la gent senti vergonya per voler res “burgès” o 
“tradicional”. Tot, cada desig i necessitat, ha de ser respectat. Si no fos així, no 
seria cap revolució, sinó l’establiment autoritari d’unes normes diferents. Pot 
ser que hagis fet de la lluita contra la monogàmia la teva bandera i que hagis 
desenvolupat una actitud insistent o fins i tot de confrontació vers aquells que 
la defensen; assegura’t de que això no faci sentir a la gent del teu voltant de 
que han de viure d’acord amb un estàndard determinat. Accepta el que t’ex-
pliquen sobre les seves necessitats—t’estan fent un favor sent honestos amb 
tu. Potser les diferències entre el que voleu significa que no podeu compartir 
certes coses, o almenys en el moment present. Tot i així, és millor això que 
no pas fer-vos l’un a l’altre miserables, batallant per fer que cadascú canviï o 
negui les seves necessitats per l’altre. 
Els termes en què comença una relació probablement dictarà el to de la ma-
teixa durant molt de temps. Els amants que comencen una relació oberta i 
estableixen la confiança entre ells amb èxit, probablement no tindran gaires 
problemes en mantenir una saludable relació oberta durant tant de temps 
com vulguin els dos. Els amants que comencen una relació monògama i de-
cideixen obrir-la, poden trobar-se amb més dificultats, ja que les seves expec-
tatives i formes de sentir-se segur i estimat pot ser que vagin massa lligades 
a l’exclusivitat de la relació. Si vols provar d’arruïnar una relació, comença-la 
de forma monògama (o simplement deix el tema sense tractar, per tal que 
les suposicions es desenvolupin lliurement mentre la realitat no demostri el 
contrari), llavors ves al llit amb algú altre i més endavant explica-li al teu amant 
que no vols una relació monògama; per màxima destrucció, ni tan sols expli-
quis que has estat al llit amb algú altre—deixa que el teu amant ho descobreixi 
com si fos una sorpresa. Òbviament, aquesta no és la forma d’obrir una relació 
de forma saludable. 

Quelcom que pot ser incòmode al començar una nova relació és revelar la 
notícia de que estàs amb algú altre. La resposta a la pregunta, “quan li hauria 
de dir que tinc una altra relació?” és “el més aviat possible”.
Si creus que tenir una altra relació pot dificultar o fer impossible relacionar-te 
amb aquesta persona, el més just seria explicar-li ben aviat. Us pot estalviar 
molt de temps i patiment. Si tan sols estàs buscant un polvo, pots guardar-te 
la veritat per l’endemà al matí. Si vols una relació oberta, no li expliquis “més 
endavant”.
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Gestionant la gelosia
 
Mai donis al teu amant cap raó per sentir-se amenaçat pel lloc d’algú altre en 
la teva vida o en el teu cor. En aquesta societat, estem constantment empe-
ses a competir entre nosaltres, de manera que ens sentim amenaçades pels 
altres. Una relació oberta saludable hauria de desaprovar aquest condiciona-
ment en lloc de reforçar-lo. Deixa-ho ben clar, tant en accions com paraules, 
que les teves relacions amb cada persona (siguin amants o no!) depenen de si 
mateixes, i no de la forma en què les comparem amb altres relacions. 
Tant de bo no estiguis cercant la parella ideal, seleccionant i descartant per-
sones tot cercant el producte definitiu—o bé algun de usar i tirar—en el mer-
cat afectivo-sexual; sinó que enlloc d’això, estàs cultivant relacions riques i 
plenes, profundes però flexibles, amb persones que t’estimes i que tractes 
amb respecte, on gaudiu mútuament i consensuadament i potser fins i tot us 
doneu suport mutu en els vostres projectes de vida. Els amants, en aquest 
escenari, no haurien de tenir més raons per sentir-se amenaçats o gelosos 
l’un per l’altre del que es senten els amics—una bona raó per tenir relacions 
obertes és la voluntat de fomentar amb els teus amants les qualitats que fan 
que funcionin les teves amistats, o encara millor, difuminar les línies entre ells. 

Tot i així, com que vas créixer en aquesta societat, segur que apareixeran si-
tuacions on l’un o l’altre us sentireu gelosos. Hi ha moltes coses que pots fer 
per superar la gelosia quan la sents tu mateixa. En primer lloc, intenta separar 
i identificar els teus diversos sentiments per tal d’esbrinar a què estàs reaccio-
nant o actuant. La causa de gelosia més comuna és la inseguretat: per establir 
una relació estable, tant si és monògama com si no, necessites construir uns 
bons fonaments, necessites sentir-te bé amb tu mateixa i tenir consciència del 
teu propi valor i atractiu. En aquest sentit, dur una vida que t’ajuda a respectar-
te a tu mateixa és pràcticament un prerequisit per a qualsevol intimitat amb 
els altres. Al mateix temps, hauries de ser capaç de demanar-li reconfort al teu 
amant sempre que ho necessitis—no siguis tímida al respecte: si el teu amant 
t’estima, voldrà fer-t’ho saber i és molt millor parlar-ne quan ho necessites que 
contenir-se per no pressionar la parella, per més tard explotar o implosionar.  
- Com pot ser que el teu amant es senti atret per algú altre? No en té prou 
amb tu? Com se li acut ferir-te sent-te deslleial? Les relacions obertes són un 
pacte que es basa en comunicar tots aquests tipus de sentiments. Si no pots 
parlar sobre com et sents amb les altres relacions, la cosa acabarà malament. 
Això no significa que les relacions obertes tan sols funcionen si eradiques la 
gelosia completament. 
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Si tens sentiments de gelosia, necessites construir ponts entre aquests sen-
timents per tal de tenir-hi accés i finalment superar-los. Per exemple, els 
amants que viuen junts: “no m’expliquis com de meravellós és el sexe amb ell, 
quan saps que em sento insegur sobre el nostre sexe”. 

Els ponts sobre la gelosia no poden ser únicament murs que et bloquegin 
la visió de les altres relacions. Necessites equilibrar els límits d’allò que pots 
sentir i veure amb una comunicació honesta entre tu i el teu amant. El primer 
pas és pensar les coses que pots comunicar al teu amant de forma que no el 
fereixin. Per exemple, probablement sigui més fàcil parlar sobre la conversa 
que vas tenir ahir amb el teu altre amant fent un cafè, que no pas sobre l’apas-
sionada sessió de sexe salvatge que vau compartir en acabat. 
Però ben aviat l’amant gelós s’ha de fer responsable de la seva pròpia gelo-
sia. El teu amant és qui més et pot ajudar en el procés de curar-te la gelosia. 
Necessites expandir aquests límits del que pots veure i escoltar fins que es 
dissolguin. 
“No en vull saber res” és bàsicament una forma d’autoengany, una forma 
de dir-te a tu mateixa que el teu amant no està amb ningú més. Certament, 
aquestes tècniques et poden donar una mica d’espai per respirar i acostu-
mar-te a la nova relació, però no són l’objectiu final. Tu vols el millor pel teu 
estimat i la seva nova relació és una cosa que el fa feliç, més viu. El teu amant 
estarà millor perquè la nova relació li dóna més alegria. Si voleu ser honestos 
entre vosaltres, si realment us estimeu tal com sou, llavors esteu buscant un 
lloc des d’on pugueu fruir de qualsevol cosa que aporti felicitat a cadascun de 
vosaltres. 
El  “no en vull saber res” és a vegades imprescindible; si l’abisme és massa 
ample, aquesta és la teva passarel·la per travessar-lo. Però assegura’t de se-
guir endavant. Una passarel·la no és un bon lloc on viure permanentment. 

No hauries de demanar aïllament total de les altres relacions per unes quan-
tes raons: 
primer de tot, no és possible. Un dia o altre et trobaràs l’altre amant al telèfon, 
la seva agenda xocarà amb la teva ja que compartiu el mateix amant i és pos-
sible que coincidiu en una festa o pel carrer. Però el que és més important: no 
et servirà de res. Si mai preguntes res sobre l’altre amant, creixerà més ame-
naçadorament en la teva ment. Sempre que no sàpigues on està el teu amant, 
pensaràs que està amb un altre amant.  
Totes les petites pors i inseguretats s’alimentaran d’allò desconegut i poden 
fer-te creure que l’altre amant és molt millor que tu en totes les coses sobre 
les quals et sents insegura. Això et farà molt intolerant i ben aviat et trobaràs 
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el teu amant distanciat de tu. Si et tanques en tu mateixa, serà impossible que 
donis suport al teu amant quan les coses vagin malament en l’altra relació 
(aquest és un potencial avantatge de tenir relacions obertes) i, finalment, si 
trenques la relació amb el teu amant, mai tindràs l’oportunitat de superar la 
teva gelosia. 
Pot ser fàcil imaginar-se que l’amant del teu amant és absolutament perfecte. 
Intenta prendre més perspectiva, podries arribar al punt de pensar més amb 
l’amant del teu amant que amb el teu propi amant! Tot i així, ningú és perfecte, 
ni tan sols l’amant del teu amant; i en una relació oberta tens molt menys a 
témer que en una relació monògama: el teu amant pot experimentar amb 
altres i gaudir de la seva companyia sense sentir que hauria de deixar-te a tu. 
A mesura que et sentis més forta en tu mateixa i amb la teva relació, podràs 
anar ampliant el grau d’informació que pots rebre sobre l’altre amant. A la llar-
ga, el millor que pots fer per vèncer la gelosia és conèixer a l’altre amant—la 
imaginació gelosa pot convertir-los en els perfectes oponents; tan bon punt 
els coneixes, els retornes a la seva mida real—i en segon lloc... fer-te amiga 
seva! Tampoc és una idea tan escabellada, ja teniu alguna cosa en comú: una 
clara visió de per què el vostre amant compartit és tan meravellós. Això pot 
servir per unir-vos en lloc de dividir-vos. 
La gelosia pot venir de sentiments de competitivitat amb altres amants, es-
pecialment els membres del mateix sexe—aquests sentiments són fomentats 
en la nostra societat i sovint serveixen per aïllar-nos de potencials camarades. 
Qualsevol cosa que sigui realment bona pel teu amant és, com a mínim, bona 
per tu. Ser capaç de veure als amants del teu amant com a amics o, com a 
mínim, com a aliats, pot ser revolucionari, en una societat que ens enfronta 
entre nosaltres.

També pot ser que la teva gelosia sigui causada per inestabilitats o incongru-
ències en la relació en si, que caldria abordar. La gelosia no és merament un 
sentiment irracional i destructiu; sovint, pot ser un útil baròmetre amb el qual 
examinar què està passant entre les persones. 
Quan et sents gelosa o insegura, et pot ajudar recordar que el grau de llibertat 
del qual gaudeix el teu amant és el mateix que tens tu. Si has tingut relacions o 
t’has sentit atreta per altres persones a part del teu amant, considera aquestes 
experiències per prendre la perspectiva del teu amant i entendre el que està 
sentint; si aquests flirteigs no han minvat la importància que té el teu amant 
per tu, probablement tampoc ho faran per la seva banda. 

Quan el teu amant està gelós, intenta no sentir-te acusada o atacada. Intenta 
no caure en les típiques acusacions, negacions, atacs, defenses, suposicions, 
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recriminacions i auto-recriminacions. Fes un pas enrere i assegura’t de que 
tens clar com d’important és el teu amant per tu. Emfasitza el fet que cap altra 
atracció o relació pot amenaçar la que vosaltres compartiu (per altra banda, 
evidentment, no digueu mai això si és que no és realment cert!). Si les condici-
ons de la relació o les vostres mútues expectatives han de ser re-negociades, 
no aplaceu o eludiu el tema. 

Pots ajudar a superar la gelosia del teu amant mostrant-li les diferències (tant 
les positives com les negatives) entre ell i el teu nou amant. Si al teu amant 
gelós no li interessa el teatre, però al nou amant sí, li pots explicar que amb 
el nou amant pots compartir i satisfer aquesta afició sense haver-lo de forçar 
a desgrat seu. De la mateixa manera, li pots explicar que el teu nou amant no 
comparteix l’interès en política que vosaltres dos compartiu. 
Però aneu amb compte al basar-vos en aquestes demarcacions a llarg ter-
mini. Com a amants, estareu encantats amb un munt de coses que cadas-
cú aporta a l’altre. Així doncs, al nou amant li podries despertar l’afició per la 
política, ampliant així la vostra afinitat. L’amant compartit hauria de procurar 
deixar ben clar als seus amants que totes les relacions són importants i que 
no competeixen entre elles. 

Aquí tens un dels pitjors escenaris: imagina’t que estàs involucrada amb dues 
persones les quals acaben  portant-se fatal entre elles, això pot ser molt desa-
gradable per tots plegats. Tot i així, encara hi ha alguna cosa a fer per mantenir 
les coses el màxim d’agradables possible. No et posis de banda de ningú—re-
butja fer de jutge quan t’intenten convèncer del que ha fet malament l’altre. 
Evidentment, pots tenir les teves pròpies opinions sobre com s’estan compor-
tant, però emfasitza que no estàs interessada en participar en les seves dis-
putes. Recalca’ls-hi que tant l’un com l’altre són importants per tu—deixa ben 
clar que no escolliràs l’un per sobre de l’altre, i que si alguna de les relacions 
s’acaba serà degut a factors interns, no externs. Si és possible, anima’ls a que 
solucionin les seves diferències com a adults.  
No transmetis missatges entre ells. 

És molt important a l’hora de superar la gelosia sentir-te segura de tu matei-
xa—des d’aquí és més fàcil sentir-se fort en una relació. Esteu junts a partir del 
desig, i no a partir de la necessitat, i teniu molt clar què us doneu l’un a l’altre i 
per què té sentit que estigueu juntes. Això no significa que hageu de tenir les 
paraules exactes o la perfecta descripció per a totes aquestes coses—algunes 
seran sentiments indescriptibles (“la màgia que vam sentir ballant nues sota 
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la pluja en aquella cala deserta”, “aquella tarda tan especial”). Tan bon punt et 
sents segura en la teva relació, la gelosia és molt més difícil que hi arreli. Però 
quan apareix, intenta focalitzar en aquelles coses que funcionen en la vostra 
relació, tant per tu com pel teu amant. Busca els punts forts i potencia’ls (per 
exemple, si els vostres millors moments han sigut jugant junts, aneu a llocs 
que us permetin jugar—si les discussions polítiques són el vostre fort, bus-
queu temes polèmics sobre els quals encara no heu discutit mai).

Admetre la teva gelosia també pot ser difícil. No voler que et vegin necessitat 
o incapaç de controlar els teus sentiments són justificacions raonables, però 
si estàs sentint uns sentiments, seria deshonest pretendre negar-los o ama-
gar-los. Tenir sentiments contradictoris no denota estupidesa; admetre’ls és 
sovint símbol de valentia i honestedat. Podem acceptar aquesta contradicció 
mentre lluitem per superar-la. 
 
Cal diferenciar la gelosia quan és provocada o quan és causada per alguna 
cosa. La nova relació pot provocar-la, però la causa és normalment alguna al-
tra cosa, alguna por o inseguretat que portes dins teu. No et sentis malament 
per això, si mai t’has trobat amb res que desafiï aquesta por, mai abans has 
tingut l’oportunitat de rebutjar-la i desfer-te’n. Recorda això i evitaràs culpar la 
teva parella per quelcom que no és culpa seva, i en lloc d’això, els dos podreu 
treballar mecanismes per superar la gelosia.

La inseguretat podria no ser la única cosa que estàs sentint. També pot ser 
que et sentis jutge de la teva parella—pot ser que et sentis decepcionada 
d’ella per sentir-se atreta per algú que creus poc valuós. Sigui com sigui, has 
de confiar amb la teva parella per entendre què és bo per ella—no hi ha cap 
altra sortida. El teu amant probablement pot saber molt millor que tu què és el 
que necessita, i en tot cas, la decisió no és pas teva.

La prova definitiva per tal de superar la gelosia és observar el teu amant gau-
dint amb un altre amant. Pot costar un parell d’intents, però aquest primer cop 
que els veus junts i no et deixes trontollar és una poderosa passa endavant; el 
teu amant no s’està reprimint cap part de si mateix, està sent lliure d’expressar 
els seus sentiments. Arribats a aquest punt, sols hi ha una petita passa fins a 
sentir-se bé al veure’ls junts. Aquesta és una experiència increïblement allibe-
radora. No és necessari perquè una relació oberta funcioni, molta gent no hi 
arribarà mai i tampoc ho necessita, però per qui cerca una completa obertura 
del cor, és un objectiu desitjable.
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Privacitat vs. Honestedat

Fins i tot en el cas que tots aquells involucrats en una relació oberta hagin 
superat els seus sentiments de gelosia, no és desitjable o útil compartir-ho tot 
de les relacions entre tots. Les relacions tenen les seves confidències, secrets, 
moments privats, bromes pròpies, gairebé un llenguatge privat entre les dues 
persones involucrades. 

Intentar gestionar la privacitat mentre et mantens oberta és una de les coses 
més difícils d’equilibrar en una relació oberta. Véns d’una fantàstica nit amb un 
amant; fins a on li expliques a l’altre? Estàs exhausta d’hores de festa amb un 
amant i l’altre vol sortir a ballar o fer l’amor; què li dius?
La segona qüestió és fàcil: li dius que estàs cansada i li expliques tot allò que 
creus que el teu amant pot sentir. La primera qüestió és més difícil—depèn de 
com et sents de forta  en la relació i de si el teu amant pot compartir la infor-
mació de manera serena. Però en tot cas, sigues clar en el teu estat d’ànim 
malgrat no ho siguis amb els detalls de la seva causa. Pretendre sentir-se in-
diferent quan el teu cor desborda joia és molt enganyós, i tan sols t’allunyarà 
de l’honestedat fent futurs enganys més fàcils i abundants. 

Quan l’amant et fa una pregunta directa—què tal ahir la nit?—està prenent 
responsabilitat per sentir la veritat. Jutja quants detalls li expliques per la seva 
reacció a mesura que els vas explicant. 

Això no respon a la pregunta de com saps quan has de mantenir un secret. 
Idealment, la regla seria que hauries de mantenir secrets i confidències de la 
mateixa manera que fas amb els amics. Però malgrat tot, sembla ser que la 
majoria de la gent canvia les regles de guardar secrets amb els amants. Aquí 
no puc donar consells, tan sols suggerir que a no ser que et facin preguntes 
directes, en general és millor ser massa privat que no pas massa obert.
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Ara un, ara l’altre i l’efecte Encreuament.

Estar amb un amant i després amb un altre requereix una especial sensibilitat. 
La millor forma de fer el canvi és fer alguna altra cosa entremig. Fes alguna 
feina, llegeix un llibre, queda amb un amic, visita algun lloc. Si et costa passar 
d’un a l’altre, no facis més del necessari (per exemple, no truquis a un amant 
immediatament després d’estar amb l’altre; si estàs passant el matí amb un 
amant que ha de marxar a l’hora de dinar, no vagis a dinar amb l’altre).

Quan la teva situació amb un amant afecta a l’altre (per exemple, quant estàs 
enfadada i disgustada amb un i et trobes a l’altre quan encara estàs furiosa i 
descarregues la teva fúria amb ell) aquest és l’efecte Encreuament. Hi ha qui 
creu que les diverses relacions (especialment si estan en diferents llocs) són 
independents. Això és un mite. 

En gairebé totes les coses, la majoria de la gent no dubta en demanar suport 
al seu amant. Així doncs, no hi hauria d’haver cap problema en demanar al 
teu amant que t’ajudi a superar problemes que tens amb el teu altre amant—
però a la pràctica, no és tan fàcil. Hi ha dos possibles escenaris. Primer, si al 
teu amant no li fa gaire gràcia el teu altre amant, segurament et suggerirà la 
solució més simple: que abandonis la teva altra relació. Per altra banda, si els 
problemes en una  relació s’allarguen molt, pot ser que perjudiqui a l’altra per 
ser-li una carga constant. En aquest cas serà millor que busquis suport en 
algun amic o alguna persona que no estigui tan involucrada, mentre amb el 
teu amant cerqueu formes de superar aquests obstacles vers la comunicació 
honesta. 

Un amant pot ser potencialment el teu millor conseller sobre l’altre per un 
parell de raons. Primera, probablement l’amant sigui la persona amb qui t’és 
més fàcil parlar. Ja et coneix molt bé i per això és possible que sàpiga quina 
part dels problemes amb l’altra relació són responsabilitat teva (sense que tu 
en siguis conscient). Sap com funciona el teu cor i per això et pot explicar què 
estàs sentint i suggerir-te formes d’articular-ho que no se’t havien ocorregut. 
Això podria ajudar-te a desbloquejar els teus problemes amb el teu altre com-
pany. 

Si estàs en una relació oberta, necessites acceptar una certa quantitat d’efec-
tes Encreuament, i com en gairebé tot, com més i millor et comuniquis, més 
èxit tindràs. 
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Això no és un concurs

“Quin amant és més important per tu?” M’han preguntat. Com que les re-
lacions obertes són molt poc habituals, la gent fa aquest tipus de preguntes 
per intentar comprendre-les. A tu probablement no se’t acudiria seriosament 
preguntar-li a ningú “quin és el més important dels teus amics  íntims?”

La majoria de la gent escull les relacions múltiples perquè troben diferents 
coses desitjables en cadascun dels seus amants. En general, no té gaire sentit 
comparar-los i puntuar-los un per un—tot i que a vegades és inevitable. Un 
amant sempre serà més interessant, més divertit, més bo sexualment, més 
artístic, més polític, més atractiu, més intel·ligent, més espiritual, més atent o 
qualsevol altra qualitat—el que seria molt difícil és que un sol amant tingués 
totes aquestes qualitats (i qualsevol altre cosa que fos desitjable per tu). Però 
una de les coses que és especialment important en les relacions obertes és 
fer que els teus amants sàpiguen perquè són tan especials, què t’aporten de 
forma única a la teva vida. Deixa’t impregnar per aquesta idea fins prendre 
l’hàbit de comunicar-ho ben sovint. Fora bo—com tantes d’altres coses en les 
relacions obertes—aplicar-ho també a la gent que no són els teus amants. Co-
municar a les persones que ens importen què els hi trobem de genial, 
enforteix els nostres vincles, fent que potenciïn aquestes qualitats al 
màxim, fent encara més sublims els seus efectes. No esperis el dia del 
seu funeral per comunicar tot allò que tant aprecies d’ells. Diga’ls-ho 
ara.

La gent, en les relacions obertes, especialment els “nouvinguts”, necessiten 
saber que no són tan sols part d’un grup, que no estan proveint un producte 
genèric fàcilment intercanviable, sinó que la seva relació és important i única, 
irreemplaçable; necessiten saber com i perquè això és així. 
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Fent inventari

La gent em pregunta de tant en tant “quants amants tens?”. Sovint contes-
to preguntant “quants amics tens?” Alguna gent s’emprenya en obtenir una 
pregunta en lloc d’una resposta. La resta normalment replica “no els compto”, 
i llavors contesto “jo tampoc”, cosa que és certa. Estic cansada d’intentar de-
cidir si una relació no-sexual compta, o si l’estimat Bernat, que va ser un íntim 
amic durant més d’una dècada abans d’involucrar-nos sexualment, l’hauria de 
comptar—ja que la nostra relació, en general, no ha canviat.

Això no vol dir que el sexe no transformi les relacions. Gairebé sempre ho 
fa; el Bernat és una excepció (i excepcional). Però no té perquè ser així. En 
un món/comunitat ideal, hauries de poder desenvolupar intenses amistats, 
experimentar sexualment i, en cas que no  t’agradi, tornar enrere a la prèvia 
relació d’amistat. Mentre lluitem pel nostre món ideal i el fem més real ex-
perimentant-lo en les nostres vides, tal experimentació sovint transforma les 
nostres relacions irreparablement. El sexe porta expectatives (i noves defini-
cions: “sou una parella, o tan sols un rotllo?”). Ben sovint no hi ha possibilitat 
de fer-se enrere, com a mínim a curt termini.

I a part del problema que em suposa decidir “qui compta”, em trobo amb 
què aquest recompte tan sols és utilitzat en contra meva. Rarament sento a 
la gent dir “és genial que estiguis oberta a tenir relacions íntimes amb vàries 
persones”, en comptes d’això sovint sento “amb més d’una persona tan sols 
pots tenir relacions superficials”—altre cop, una altra absurda idea que ningú 
s’atreviria a aplicar al terreny de les amistats.

La gent em preguntava sovint “com pots tenir temps per tantes relacions?” i 
jo responia “no miro la TV” (cosa que és certa, però aquest no és el quid de la 
qüestió). Es tracta de treure temps pel que realment t’importa. Jo faig feines 
polítiques i inverteixo molt temps en gestionar relacions. Si això et sona molt 
poc romàntic, hauries de veure-ho de la mateixa manera que quan veus una 
persona molt atrafegada laboralment (tot i que ben sovint equilibra una rela-
ció amorosa amb les responsabilitats laborals). 
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Demanant tolerància

En la nostra societat actual, si tens relacions homosexuals o interracials o tens 
fills sense estar casat, molt poca gent et criticaria obertament per la teva op-
ció. En canvi, algunes persones que tenen idees diferents respecte les rela-
cions afectives tenen ben poca necessitat de ser tolerants (i molt menys res-
pectuosos) amb les relacions obertes.

A voltes m´he sorprès de l’hostilitat amb què m’he trobat en exposar la sola 
idea de les relacions obertes. Un  important activista(que sovint treballa en 
temes de racisme i altres )em va dir fa poc, “em sap greu pels teus amants”—
potser et pots imaginar la ràbia que em va invocar, no únicament en mi, sinó 
també als meus amants que no tenen necessitat de ser tractats amb condes-
cendència.

La Mireia em va aconsellar que titulés aquesta secció “demanant respecte”, 
però ara per ara no sóc tan ambiciosa. Quan les relacions obertes puguin gau-
dir de la mateixa tolerància que els altres tipus de “inusuals” relacions que 
he mencionat més amunt, estaré prou contenta. No serà l’ideal, però sí una 
primera passa. 

La intolerància que experimentem no rau en que estiguem fent quelcom do-
lent, sinó més aviat en què estem fent quelcom que queda fora de la imagina-
ció d’aquells que ens critiquen i que sovint són els més insatisfets de la cultu-
ra monògama. Les nostres relacions obertes xoquen amb la seva concepció 
sobre com haurien de ser les relacions, desestabilitzen el seu món i això els 
genera inseguretat. Així doncs, opten per negar la seva viabilitat o repudiar-
les, ja sigui jutjant-les moralment o desqualificant-les sense miraments. En 
cas que arribin a concebre la possibilitat de les relacions obertes, se’n adonen 
de la feinada que haurien d’assumir per arribar-hi, i aquesta és una altra raó 
per la qual no agrairan la nostra existència. La seva primera reacció és possi-
blement de ràbia defensiva en forma d’atac a aquells que els recordem que hi 
ha alternatives possibles i saludables a la monogàmia. 
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Presentant als amants

Si els companys poden arribar a suportar-ho, una de les millors coses que 
pots fer en les relacions obertes és presentar els amants entre ells. 

Per què presentar-los? Per mi, un dels avantatges més interessants és que 
freqüentment, malgrat siguin ben diferents entre ells, s’agraden. En segon 
lloc, desmitifica l’altre amant—quan coneixes algú, t’adones que és humà, i no 
extraodinàriament més meravellós que tu, no l’amenaça que la teva imagina-
ció estava construint. 
Un dels seus temes de conversació serà sobre una cosa que saben que te-
nen en comú—l’amant compartit. Segurament tindran moments d’humor, fent 
mofa de l’amant compartit. 
En tercer lloc, creant algun tipus de relació entre els amants no compartits, els 
hi serà possible de comunicar-se sense que l’amant compartit faci de pont—
qui es troba freqüentment en la posició d’enviar missatges que no desitja. Això 
també assegura que hi hagi certa confiança. Les històries vindran directament 
des de les seves fonts, i no a través del filtre de l’amant compartit. 
I en quart lloc, és totalment lògic: aquestes persones tenen llaços significatius 
vers la mateixa persona; els seus plans els afecten mútuament, s’haurien de 
conèixer. No cal que siguin grans amics  i pot ser que optin per veure’s molt ra-
rament—però una mica de coneixença és millor que el misteri i les seves pors. 

Si et sents gelosa o amenaçada pel teu amant perquè té una altra relació, és 
difícil que es pugui superar únicament sentint com el teu amant t’assegura 
que no hi ha cap problema. Tan sols tens la seva paraula. Conèixer perso-
nalment l’altre amant fa més difícil veure’l com un intrús intentant robar-te la 
parella. Tan bon punt has vist que realment totes les persones involucrades 
són obertes i respectuoses i que no intenten fer-te fora, és molt més fàcil ac-
ceptar-les i gaudir del fet que el teu amant estigui amb algú més. 
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Combatent les jerarquies

Vivint en un món tan jeràrquic, és molt difícil evitar jerarquitzar també les nos-
tres relacions. És molt típic fer-se un esquema, establint una parella principal 
combinada amb altres relacions secundàries. La majoria de la gent diria que 
una relació principal és 1) “la més important” o 2) la relació a la qual hi dedi-
ques més temps. Però la primera significa jerarquitzar i puntuar, convertint 
l’amor en una competició—i la segona podria no ser certa en el cas que treba-
llessis amb una relació secundària o si visquessis lluny de la relació principal. 
Les relacions principals sovint comparteixen projectes de vida a llarg termini, 
però res d’això és necessari o són raons suficients.
Seguint un esquema jeràrquic de relacions és molt probable que tractis als 
amants que estan per sota de la teva parella principal amb menys respecte 
o sensibilitat. Aquesta tendència és molt típica—especialment entre els ho-
mes—quan es comet adulteri en una relació monògama: motivats pel senti-
ment de culpa, maltracten a la seva amant per mostrar que, malgrat estiguin 
enganyant a la seva parella, segueixen valorant-la més que la resta d’amants. 
En les relacions obertes se suposa que cada persona en cada relació és trac-
tada amb respecte—cada planta i animal en un ecosistema és igualment im-
portant, per més gran o més petit que sigui. Cada relació ens aporta diferents 
coses, i totes són importants de diferents maneres; no necessàriament millors 
o pitjors, només diferents. 

Les relacions obertes també s’acaben

La monogàmia és simple. Portes temps enamorat d’algú fins que una perso-
na que sembla més meravellosa apareix en la teva vida, amb la qual cosa et 
plantejes trencar l’antiga relació i començar-ne una de nova o oblidar-te de la 
nova possibilitat (albergant cert ressentiment) i conformar-te amb el que tens. 
En una relació oberta, tens una altra opció, però què passa si al cap de sis 
mesos de gelosies i sentiments encallats no vols mantenir l’antiga relació? La 
relació es trencarà—però abans que passi això, hauries de tenir clar el perquè. 
No n’hi ha prou amb dir, “la nova relació és millor així que em desfaig de l’an-
tiga”. Això és caure en la trampa de la monogàmia, és donar per suposat que 
no hi ha equilibri possible.
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Ben sovint és possible seguir sent amics o companys sexuals esporàdicament. 
Després de la pràcticament inevitable aflicció que acompanya el trencament 
d’una relació, tan bon punt ens curem les ferides som capaces de reapreciar 
tot allò de bo del teu “ex”. Sovint, al cap del temps la pols s’assenta i la relació 
pot reviure com a íntima amistat. 

Intenta evitar la ceguera de la monogàmia, on trenques la relació culpant a 
l’altre, ignorant i rebutjant la teva responsabilitat en el progressiu desgast de 
la relació. 
No deixis una relació per una altra. Aquesta és la clau de les relacions obertes. 
Es tracta de trobar sentit en cada relació per si mateixa. A voltes et trobaràs 
algú que intenta consolar-te dient-te “no et preocupis, almenys tens els altres 
amants”. Això és com dir “no et preocupis perquè hagi mort el teu germà, 
almenys la teva germana segueix viva”.

Si el teu amant acaba de trencar amb algú altre, és normal sentir-se rebutjat 
per la seva pena; “Estic aquí, perquè no pots estar feliç amb mi?”. Però no som 
amants totpoderosos, cap amant pot aplacar totes les necessitats de l’altre. 
Pot ser dur sentir com el teu amant pateix per algú altre, necessita espai per 
superar el dolor. Però al cap i a la fi, és una etapa i tard o d’hora passarà de 
llarg. 

Per què Relacions Obertes?

Si suposen tanta feina, per què sacrificar-nos i practicar relacions obertes? A 
continuació tens unes quantes raons més: 

- Hi ha una honestedat en la comunicació que tan sols pot venir de la lliure i 
oberta elecció. Les coercitives regles de la monogàmia que se suposa que 
estan per donar-nos seguretat, en realitat la soscaven, perquè mai sabem si la 
relació s’aguanta per si mateixa o per les normes monògames. La confiança 
i alegria fruit de la certesa que algú està amb tu per lliure i pròpia elecció es 
troben en una altra lliga. 
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- En part, hauríem d’escollir relacions obertes perquè desafien bona part de la 
nostra perjudicial socialització. L’estàndard de la nostra societat és la monogà-
mia, un contracte de possessivitat que implica escassedat amorosa. Crec que 
podríem ser més creatius amb els nostres sentiments. L’amor no és limitat, 
rar, o finit. Es multiplica a si mateix.

- La cultura monògama ens limita a tenir una sola persona important en les 
nostres vides. Però és molt improbable que una sola persona pugui satisfer 
totes les nostres necessitats i desitjos. En realitat, és probablement impos-
sible. Les relacions obertes són un desafiament a aquest mite, ens inviten a 
créixer abordant la complexitat. 

- Les relacions sexuals enmarcades en la monogàmia han creat una altra for-
ma de possessió, una altra forma de definir les nostres vides a partir d’allò que 
posseïm i controlem, en lloc de per allò que podem donar i compartir. Desafiar 
la monogàmia és  desafiar la dominació i la coerció com a formes d’interacció.  

- La idea rere les relacions obertes és que cada relació és lliure de determinar 
la millor forma de interactuar. Si inclou sexe està bé i si no també. Com que no 
podem defugir la nostra socialització, hem de dur a terme tot un procés amb 
els nostres amants per tal d’acceptar altres amants sexuals. És un procés que 
val la pena, ens ajuda a entendre els nostres desitjos i sentiments d’insegu-
retat i si en sortim victoriosos, alliberem els nostres amants fent possible que 
pugin retrobar-nos a partir d’un autèntic desig. 

Text editat per Na Pai adaptant alguns fragments del llibret “With open hands. Begin-
ners Tips for Open Relationships.” editat per Godhaven Ink i del text “Nonmonoga-
mous relationships” del llibre “Recipes for disaster” editat pel col·lectiu CrimethInc. 
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