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Activitat: L’amor romàntic, és amor? 
 
 
Proposem algunes pel·lícules de diferents dècades, estils i adreçades a diferent públic 
(adult i infantil), perquè es mirin d’una manera crítica, fent algunes preguntes perquè es 
pugui identificar si es tracta d’un film amb una alta dosi d’amor romàntic, quin és el 
model de relacions acceptables (i les no permeses), quines són les obligacions i regles 
que es donen per suposades (implícites) dins de la relació (que s’espera de l’altre) i 
quines són les conseqüències de no acomplir-les (p. e. control, gelosia, silencis 
castigadors, violència psicològica, violència física).  
 
 
Segueix els tres passos que et proposem: 
 

 
Pas 1. Seleccionar alguna de les pel·lícules d’aquest primer llistat: 
 
 

 
Població adulta 

 

 
Població infantil 

 
Dirty dancing 
El diario de Noah 
El lago azul 
Ghost 
Grease 
Los puentes de Madison 
Memorias de una geisha 
Notting Hill 
Oficial y Caballero 
Pretty Woman 
Titanic 
Top gun 
West side story 
 

 
La bella i la bèstia 
Pocahontas 
La Blancaneus 
La Bella dorment 
La Sirenita 
La Ventafocs 
Aladí 
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Pas 2. Parar atenció a alguns dels aspectes següents: 
 
 
Hi ha una determinada forma d’entendre l’amor que es fonamenta en un seguit de 
creences, suposicions i expectatives que es coneixen amb el nom de mites de l’amor 
romàntic. Vegem quins són aquests mites: 
 

 

 
MITES DE L’AMOR ROMÀNTIC 

  
MITE REALITAT 

 
El complement, la mitja taronja 
 
Les persones som éssers 
incomplets. Hi ha una persona que 
està destinada a ser la nostra 
parella (l’ideal) que ens 
complementa i que hem de trobar 
en algun moment o altre de la 
nostra vida. 
  

 
Som éssers complets i quan estem 
bé amb nosaltres mateixos/es i 
amb la nostra vida estem en 
condicions d’aconseguir unes 
relacions afectives saludables, 
àmplies, diverses i plenes. 

 
Tothom és heterosexual 
 
L’amor autèntic, normal i correcte 
només pot ser entre un home i una 
dona.  

 

 
Podem estimar moltes persones 
(familiars, amistats...no només a 
una parella) i, a més, podem sentir 
atracció i mantenir relacions 
afectives i/o sexuals íntimes amb 
persones del mateix sexe, amb 
persones que no són ni dones ni 
homes (intersexuals, no binaris), 
amb persones que estan fent o han 
fet una transició de gènere (trans). 
 

 
L’amor és invencible i ho pot tot 
 
L’amor és una passió incontrolable 
i qualsevol bogeria que es fa en 
nom seu està justificada. 
L’amor pot amb tot (mite de 
l’omnipotència). Aquest mite tracta 
de la força màgica de l’amor, que 
permet superar qualsevol 
impediment. 

 
L’enamorament i l’amor no ens ha 
de fer perdre el nord. Pot ser que 
ens sigui més difícil veure els 
defectes de la nostra parella o que 
hi confiem en excés, però  hauríem 
de conservar la capacitat de 
decidir i poder compartir les 
situacions difícils amb persones de 
confiança que ens poden ajudar a 
valorar millor el que ens està 
passant. 
No es tracta d’abandonar una 
situació difícil a la primera de 
canvi, però tampoc s’ha d’oblidar 
que només canvia qui 
vertaderament vol canviar.   
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El patiment sempre acompanya 
l’amor 
 
L’amor implica patiment, sofriment 
i sacrifici i s’ha d’aguantar el que 
sigui (resignació) perquè en 
qualsevol moment la persona que 
ens fa patir s’adonarà de l’amor 
que sentim cap a ella i canviarà. 
“Qui bé et voldrà, plorar et farà” 
“Tant et vull que et trec un ull” 

 
Insistir en continuar una relació 
que ens fa mal, pensant que l’amor 
triomfarà és, com a poc, una 
imprudència que pot portar a 
acceptar relacions afectives 
insuportables i abusives que 
poden costar molt car. 
Les relacions humanes impliquen 
pactes, renúncies i cessions. 
Concebre l’idea que el patiment 
acompanya sempre l’amor pot 
implicar comportaments 
submisos, resignats i la justificació 
de conductes violentes.  

 
L’amor es manté sempre com al 
principi de la relació 
 
La passió que se sent al principi de 
la relació ha de perdurar tota la 
vida de la mateixa manera (mite de 
la passió eterna). Si no se sent 
l’enamorament és que ja no 
s’estima la parella. 

 
L’amor canvia al llarg del temps i 
passa per diferents etapes. La 
passió se suavitza, però l’afecte 
continua i s’obtenen altres 
beneficis  (tranquil·litat, estabilitat, 
confiança, comprensió, seguretat, 
companyia, suport, cura mutua, 
afinitats, records compartits...). 
Que acabi la passió o 
l’enamorament no vol dir que 
s’hagi acabat l’amor. 

 
La gelosia és una demostració 
d’amor 
 
No es pot sentir enamorament i 
amor si no se sent gelosia. Qui 
estima necessàriament ha de tenir 
gelosia per l’altra persona, sentir 
que li pertany. 
“Si sent gelosia és que l’importo, i 
si no en sent és que no l’importo”. 

  

 
La gelosia mai no és una 
demostració d’amor.  Més aviat és 
un signe i un mecanisme de poder, 
de control i de dominació sobre 
l’altra persona que, en el fons, pot 
ser fruit d’una baixa autoestima, 
d’una manifestació de 
dependència emocional,  
d’inseguretat sobre la pròpia vàlua 
personal o d’egoisme.  
  

 
Només es pot estimar una 
persona (exclusivitat/fidelitat) 
 
Els desitjos amorosos i sexuals es 
satisfan només dins la parella. No 
es pot estar enamorat/ada de més 
d’una persona alhora. 

 

 
Les relacions amoroses i sexuals 
poden tenir lloc dins i fora de la 
parella. L’important és parlar-ho i 
arribar a acords que poden conduir 
a un consens mutu de tenir una 
relació d’exclusivitat o una oberta 
o a tenir una relació poliamorosa. 
No es pot donar res per suposat. 
S’ha de parlar i consensuar el tipus 
de relació que es vol, des del 
respecte i la confiança. 
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Font: L’educació afectiva i sexual  
 

  

 
L’amor és cec 
 
L’amor és capritxós i aleatori, 
apareix quan vol, no es pot 
controlar, no té res de racional ni 
està influït per factors socials ni 
culturals. 

 
A la realitat, les persones de qui 
ens enamorem sovint són 
persones del nostre cercle 
d’amistats; Les nostres amistats 
no són “qualsevol tipus de 
persona” sinó persones que 
tendeixen a ser força similars a 
nosaltres en molts aspectes: 
“Aproximadament, quantes 
persones del teu cercle d’amistats 
són de la teva mateixa classe 
social, nivell educatiu, país 
d’origen i creences religioses?” 
L’amor, doncs, també està sovint 
influït per factors socials i culturals. 
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Pas 3. Fer-se algunes de les preguntes del següent llistat: 
 

 La relació de parella s’anteposa o està per sobre de qualsevol altre tipus de 
relació?  

 La persona protagonista no pot “viure sense l’altra persona”? 

 Es parla que l’altra persona és la “mitja taronja”, “la parella ideal”, que estan 
“fetes l’una per l’altra” o que es complementen? 

 Les persones s’enamoren “a primera vista”, quan s’acaben de conèixer? 

 S’ha de sacrificar tot per amor? 

 Només enamorat/da es pot ser feliç?  

 Les dones competeixen per l’amor d’un home? Hi ha rivalitat entre elles? 

 Les noies son salvades d’una vida difícil gràcies a un home, “el príncep blau”? 

 La relació de parella es planteja com que ha de durar per sempre? 

 Qui sedueix a qui, l’home o la dona? Qui proposa iniciar la relació? 

 Quins son els rols dels homes i les dones en les parelles? 

 El patiment s’entén com un signe d’amor real? 

 Es critiquen, s’amaguen o es viuen amb culpabilitat les relacions amoroses, 
afectives i/o sexuals entre dones o d’homes entre si? 

 Un dels motius que justifiquen la ruptura de la parella és que no se sent la passió 
o no s’està enamorat o enamorada? 

 Les manifestacions de gelosia es consideren com un signe d’amor? 

 Es veu amb bons ulls que es truqui constament a la parella? 

 Es viu com un gran signe d’amor que la parella es presenti per sorpresa quan 
ella està amb les seves amigues o amics, treballant etc? 

 Sentir desig o atracció per una altra persona que no és la parella es percep com 
una traïció? Està mal vist tenir relacions íntimes amb altres persones que no són 
la parella? 

 Es dona per fet que només es poden tenir relacions sexuals amb la parella? 

 Es considera acceptable estar pendent i a sobre de tot el que fa la parella? 

 Hi ha conseqüències diferents si qui manté relacions afectives o sexuals fora de 
la parella és un home o una dona? 

 


