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El ghosting és la pràctica d’acabar una 
relació sense donar explicacions, com un 
fantasma que desapareix. Es considera 
una forma de “terrorisme emocional”.

Preguntes inicials
Quina presència té la lògica del capitalisme emocional en la 
codificació de l’experiència del ghosting?

Quins recursos de la literatura d’autoajuda s’utilitzen en la 
resolució de conflictes personals derivats del ghosting?

Objectius de la recerca
• Identificar les emocions vinculades al ghosting.

• Localitzar formes de discurs utilitaristes i procedimentals de 
les emocions enfocades a maximitzar la satisfacció personal.

• Identificar (in)competències emocionals, percebudes com 
ineficients per a la realització personal i inadequades a l’hora 
de relacionar-se i la seva patologització.

• Reconèixer el concepte neoliberal d’autorealització, motivat 
per l’autoajuda, que tendeix a transformar el ghosting en 
aprenentatge personal.

• Analitzar l’ús d’eines i tècniques estandaritzades, ofertades 
pels sabers psi per poder afrontar l’experiència del ghosting.

Conclusions
• Fer o rebre ghosting es justifica amb les (in)competències emocionals i la patologització d’aquestes competències. Ghostejadores i 

ghostejades senten, pensen i actuen sota la premissa: “mi tiempo es oro. O me aportas o te apartas”.

• Els preceptes i el llenguatge d’autoajuda resulten essencials per interpretar, valorar i gestionar l’experiència del ghosting, esdevenint una 
guia d’actuació en les relacions afectives.

• Amb la promoció de l’autogestió emocional, l’autoajuda contribueix a l’expansió de l’ideal neoliberal d’autorealització, sinònim de l’èxit personal.

• Les emocions s’instrumentalitzen per maximitzar la satisfacció individual, invertint de forma eficient i eficaç els recursos emocionals 
disponibles.
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Causes segons ghostejades:
“Quienes hacen este tipo de cosas son personas egoístas, inmaduras, 
crueles y cobardes, lo mejor que se puede hacer es mandarlos a 
Mordor” (Weloversize, 29/04/2021)

Incapacitada
“Eso se hace cuando no somos 

personas suficientemente 
valientes para dar la cara y 

afrontar las cosas”

Penediment

Homo psycologicus
“Quedáis, os entretenéis y 

luego a otra cosa y cada uno 
hace su vida. Lo demás es 

burocracia innecesaria”

Indiferència

Narcicista
“El ghosting es un juego 
perverso que utilizan los 

narcisistas para devastarte” 

Satisfacció

Desentesa
“Hay personas muy posesivas, 
celosas, toxicas y por mucho 

amor y rollo de ese, al final 
eres tu o el otro”

Alliberament

Motius segons ghostejadores:
“No dar la cara no es de cobardes, es de INTELIGENTES” (Foros 
Perú,  19/08/2018)

Marc teòric general
Les relacions en la postmodernitat, l’amor líquid: les relacions 
afectives son travessades per l’individualisme i el consumisme 
(Bauman, 2005).

Les emocions en la postmodernitat, el capitalisme emocional: 
la cultura emocional és construïda sota la lògica productivista 
divulgada en part per la literatura d’autoajuda (Illouz, 2010).

Metodologia
Per contrastar-ho s’ha portat a terme una etnografia virtual, 
aplicant els mètodes qualitatius en el camp de les comunitats 
i cultures digitals (Hine, 2000). S’han analitzat més de 1.000 
missatges en 76 converses de 8 fòrums de parla espanyola.

Resultats:
Tipus ideals
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