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¿Sexe sense 
cossos?

La pornografia utilitza la realitat virtual per oferir 
experiències cada cop més realistes

mala educació sexual que tenim. Ai-
xò s’agreujarà amb la realitat virtu-
al. Com més s’acosta la pornografia 
a la realitat, més complicat serà que 
la parella ho accepti”. Potser hi hau-
rà qui equipararà aquest sexe virtu-
al al fet de ser infidel. 

Individual o compartit? 
Aquesta no és l’única situació de ten-
sió que pronostiquen les expertes. 
“La màquina està sempre a punt –re-
flexiona Catalán–. Això, en una pare-
lla estable, pot tenir com a conse-
qüència que cada cop hi hagi més dis-
tància. Hi ha qui pot pensar que ja té 
satisfacció amb la màquina i que no 
ha de perseguir ningú ni treballar-
s’ho perquè l’altre s’exciti”. Crespi no 
creu que això esdevingui una situa-
ció freqüent, però també identifica 
aquest i altres problemes de la nova 
tecnologia, com ara que agreujarà els 
estereotips i “mentides sexuals com 
ara que les dones arriben a l’orgasme 
en un tres i no res i criden pels desco-
sits”, uns mites que, sobretot en el jo-
vent, provoquen frustracions a l’ho-
ra de tenir una experiència amb al-
gú de carn i ossos. 

“Tothom sap que Star Wars és ci-
ència-ficció, però tothom es pensa 
que el porno i les pel·lícules romàn-
tiques són veritat”, lamenta Crespi. 
En aquest sentit, les expertes con-
demnen alguns missatges que acos-
tuma a transmetre la pornografia 

¿Us imagineu un 
futur en què els 
humans facin 
l’amor sense to-
car-se, sense 

comunicar-se? El grup musical Men-
detz ja va fer aquest exercici de recre-
ació fa anys amb el tema Future sex: 
hi dibuixava un horitzó en què les 
persones practicaven sexe a través 
d’una màquina, sense passió, sense 
contacte; un futur en què fins i tot els 
penis i les vagines hauran desapare-
gut. Aquest futur distòpic sembla 
exagerat, però hi ha qui es comença a 
preocupar pels efectes d’aquest se-
xe sense cossos que ofereix la porno-
grafia en realitat virtual. 

Pim-pam: unes ulleres de realitat 
virtual et posen en la pell d’algú altre 
i simulen que vius una experiència 
sexual en primera persona amb ac-
trius o actors de la indústria del cine-
ma per a adults. El fenomen és for-
ça nou, però creix amb força. Segons 
dades de Pornhub, un dels portals de 
porno més populars, des que van in-
troduir la pornografia en realitat vir-
tual, la primavera del 2016, el nom-
bre de vídeos ha crescut de 30 a més 
de 2.600 el maig del 2017. Cada dia 
es veuen 500.000 continguts porno-
gràfics de realitat virtual només en 
aquest portal, sobretot per part 
d’homes d’entre 25 i 34 anys. La re-
alitat virtual ha penetrat amb força 
en la indústria del porno i amb 
aquest auge comencen a sorgir les 
primeres preguntes: substituirà el 
sexe? ¿Ajudarà a tenir relacions a 
persones massa tímides? Com afec-
tarà les parelles? 

“No hi ha res que substitueixi el 
contacte real humà”, afirma amb 
contundència la sexòloga i terapeu-
ta de parella Elena Crespi. Per a 
aquesta experta, la pornografia en 
realitat virtual no és més que una 
“joguina eròtica” més. Hi coincideix 
la sexòloga i terapeuta de parella 
Sílvia Catalán, per a qui aquest tipus 
de continguts poden ser “un bon 
complement” i mai un substitut. “El 
porno –afegeix Catalán– és una 
gran eina per estimular-nos, per ex-
citar-nos, per treure’n idees, per 
passar-nos-ho bé, sempre que no 
perdem de vista que allò no és la re-
alitat”. Per la seva banda, la psicòlo-
ga Alba Alfageme ho descriu com 
“una experiència neurològica que fa 
que els teus sentits tinguin la per-
cepció que estan vivint allò”. Per a la 
psicòloga, “el gran problema és que 
no hi hagi límits ni un debat ètic”. 

Crespi considera que a través 
d’aquesta flamant tecnologia es pot 
viure una “experiència de masturba-
ció més immersiva” i afegeix que pot 
ser útil per jugar en parella. Alfage-
me, per la seva banda, subratlla al-
guns perills: “En algunes societats 
s’està veient com la realitat virtual 
pot accentuar determinades tendèn-
cies d’aïllament i pot servir com a 
mecanisme per evitar determinats 
processos psicològics que tenim pen-
dents”. Així, persones amb dificul-

BARCELONA
NEREIDA CARRILLO

tats per relacionar-se i mantenir re-
lacions sexuals podrien buscar un 
món a mida i també experiències se-
xuals que no tindrien mai en la vida 
real. Les sexòlogues apunten que és 
un perfil minoritari i que per a aques-
tes persones la realitat virtual pot ser 
una bona alternativa, mentre que Al-
fageme ho considera poc sa. 

Per a aquestes sexòlogues és molt 
més adequat utilitzar aquesta tecno-
logia per a la masturbació, per ani-
mar els jocs en parella i per desco-
brir noves sensacions. “Pot ser una 
manera d’obrir-te a noves experièn-
cies –afirma Catalán– com el sexe 
oral, el sexe anal o noves pràctiques, 
per poder experimentar sense fer-
ho en persona”. Per fer aquestes des-
cobertes hi ha parelles que veuen 

aquests continguts plegats, tot i que 
no sol passar. Els grans consumidors 
de porno són homes: segons dades 
de Pornhub, el 74% dels seus usua-
ris són masculins, i aquest patró es 
repeteix amb la realitat virtual. 

Segons les expertes, aquestes xi-
fres tan reveladores s’expliquen 
perquè la major part del porno 
mainstream està fet per i per a ho-
mes –tot i que això està canviant els 
últims anys amb l’anomenat porno 
feminista–, però també perquè el ci-
nema per a adults encara és un ta-
bú per a elles. “Hi ha moltes dones –
explica Catalán– que no accepten 
que la seva parella vegi porno. Ho 
veuen com una amenaça. Pensen 
que és perquè no la satisfan prou. És 
una inseguretat que parteix de la 

Fenomen  
Cada dia es 
visionen 
500.000 
continguts 
porno de 
realitat virtual
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Després de l’experiència xinesa de l’any 
passat, la desfilada de la casa de roba in-
terior Victoria’s Secret torna a Nova 
York, el seu escenari tradicional. En els 
últims anys l’empresa nord-americana 
ha intentat expandir-se fora dels Estats 
Units i, per acostar els seus productes 
als mercats europeu i asiàtic, va decidir 
traslladar les seves passarel·les a altres 
ciutats que eren prioritàries per al seu 
negoci, com Londres (2014), París 
(2016) i Xangai (2017). Ara la casa fa 
marxa enrere en aquesta estratègia i tor-
na a casa seva –on no està passant el seu 
millor moment– amb una desfilada que 
se celebrarà durant la segona meitat del 
mes de novembre.  

Malgrat la seva popularitat, Victoria’s 
Secret ha patit en els últims anys un des-
cens de vendes tant als Estats Units com 
al Canadà. Entre els dos països, l’empresa 
té 1.200 botigues, però s’hi acumulen pe-
ces de roba que no troben sortida. Aquest 
agost la companyia va confirmar que les 
vendes havien caigut un 1% en el segon 
trimestre del 2018 i que tenien previst 

tancar una vintena de botigues fins a fi-
nals d’any. Les causes d’aquesta caiguda 
són diverses, segons els experts en moda. 
Entre altres motius, assenyalen que la 
marca no s’adiu amb els valors que prego-
na el moviment #MeToo i que les consu-
midores prefereixen comprar marques 
més inclusives, com Aerie, del grup Ame-
rican Eagle, molt popular als EUA.  

A més de les dificultats econòmiques, 
Victoria’s Secret s’ha d’enfrontar a les 
crítiques periòdiques que generen les 
seves desfilades, gairebé sempre per la 
seva falta de diversitat. L’any passat, 
quan la passarel·la es va fer a Xangai, di-
verses veus van acusar la marca d’apro-
piació cultural arran de la utilització de 
motius propis de les tribus indígenes 
nord-americanes. Malgrat les polèmi-
ques que ha protagonitzat, la desfilada 
de Victoria’s Secret segueix sent un es-
pectacle que es retransmet a 200 països 
i en el qual han participat models com 
AAdriana Lima, AAlessandra Ambrosio (a 
l’esquerra de la foto) i les  germanes Ha-
did i  Kendall Jenner.e 
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convencional i que el virtual reality 
porn encara no ha resolt, com ara con-
ductes masclistes i d’abús. “L’em-
premta que pot arribar a deixar a ni-
vell neurològic és molt més profunda 
que el sol fet d’haver vist una pel·lícu-
la”, recalca Alfageme. La psicòloga 
afegeix: “Hi ha situacions d’abús ac-
ceptades o situacions que podrien ser 
delictives que s’estan expressant a 
través d’un llenguatge del desig com 
el pornogràfic. Això pot alterar la ma-
nera com la gent construeix la seva 
sexualitat. Fa por que, si no es treba-
llen els límits, determinades actituds 
poc sanes o abusives es puguin natu-
ralitzar”. Ara mateix aquestes pel·lí-
cules per a adults accessibles a través 
d’aparells com ara unes ulleres de re-
alitat virtual són la llei de la selva. I 
més endavant, qui sap, ¿es podria 
aconseguir sexe virtual a la carta amb 
una exparella, amb algú que t’ha re-
butjat o amb algú que s’ha negat a 
practicar un cert tipus de sexe? Alfa-
geme aposta per regular-ho, “posar lí-
mits a determinades pràctiques que 
en la vida real són constitutives de de-
licte i incorporar una perspectiva de 
gènere”. Seria el cas, per exemple, del 
sexe amb menors o els maltracta-
ments a les dones.  

Teràpies més eficients 
Els pròxims anys veurem quin ús 
es fa d’aquest sexe virtual i quins 
problemes genera, però les exper-

tes també hi veuen un gran poten-
cial per a la teràpia. “Gran part dels 
problemes sexuals que tenim –
afirma Catalán– acostumen a tenir 
l’origen en la inseguretat, els ner-
vis o l’ansietat. A un home amb eja-
culació precoç, la realitat virtual el 
pot ajudar a submergir-se en 
aquesta relació sexual, a experi-
mentar aquesta tensió i que s’hi 
vagi acostumant”. Altres casos en 
què pot ser útil, segons les exper-
tes, és en problemes d’erecció o va-
ginisme, o per superar alguna ex-
periència sexual traumàtica. 

Aquest tipus de teràpia, però, en-
cara no s’ha estès i de moment hi ha 
experiències internacionals i més 
aviat vinculades a la recerca. Per al 
gran públic hi ha poques iniciatives. 
Una és Virtual Sexology, una sèrie 
de vídeos disponibles a internet i 
produïts per BaDoinkVR amb la 
col·laboració de dones terapeutes. 
Són continguts que es descriuen 
com “la primera experiència total-
ment immersiva d’educació sexu-
al i una eina terapèutica per apren-
dre a ser més bons amants”. Cata-
lán pronostica que les teràpies se-
xuals podrien ser més curtes i 
eficients amb la realitat virtual, pe-
rò per fer-ho possible també cal la 
complicitat de la indústria, assegu-
ra Alfageme, que hauria de produ-
ir vídeos “molt progressius” i ori-
entats al tractament.e
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Pablo Urdangarin, nova vida a Hannover
PPablo Urdangarin, el segon fill 
d’IIñaki Urdangarin i CCristina de 
Borbó, s’ha traslladat a Hannover 
(Alemanya) per seguir els passos 
professionals del seu pare i 
continuar la seva carrera com a 
jugador d’handbol.  

El noi, de 17 anys, ha fitxat per la 
divisió sub-19 del TSV Hannover 
Burgdorf i ja està instal·lat a la ciutat 
saxona, on viu en una residència per a 
esportistes amb altres companys del 
seu nou equip.e 

Pablo Urdangarin en una imatge de 
l’any 2016. BALLESTEROS / EFE 


