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Aquest treball de fi de grau és el producte d’una etnografia en diverses comunitats 

virtuals que busca comprendre i analitzar -amb una mirada sociològica- les 

transformacions socials, des de les relacions afectives i els conflictes generats dins 

d’aquestes. Contribuint, així, a entendre la realitat social a partir de la vivència del 

ghosting1. 

El punt de partida és una primera investigació exploratòria sobre l’aparició d’una sèrie 

de termes -creats i difosos pels mitjans de comunicació i ,especialment, pels 

professionals de la teràpia- per definir diferents conductes associades i pròpies de les 

xarxes socials, emmarcades sota la denominació “crueltats –ing”. Arran de la 

problematització d’aquestes pràctiques -considerades una forma de “terrorisme 

emocional”- s’ha generat una gran preocupació social. 

Des d’aquí, es plantegen les següents 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 dels 

conflictes personals derivats del ghosting? 

Com podrem observar, la pràctica del ghosting s’emmarca en un model relacional 

propi de la postmodernitat, on les relacions humanes reprodueixen el sistema de 

consum i estan centrades en les individualitats (Beck i Beck-Gernsheim, 1990; 

Giddens, 1992; Bauman, 2005). La seva vivència és marcada per una cultura 

emocional on els individus comprenen i expliquen les seves emocions segons els 

principis de l'economia, el que la sociòloga Eva Illouz anomena capitalisme emocional 

(Illouz, 2010). En aquest context, la literatura d’autoajuda serveix de guia en 

l’adaptació emocional dels individus a aquesta construcció sociocultural de l’amor. 

L’objectiu general és, doncs, relacionar com la lògica consumista, productivista i 

individualista fonamenta la narrativa terapèutica que configura l’experiència del 

ghosting. Per contrastar-ho, s’ha portat a terme una etnografia virtual (Hine, 2000) 

aplicant els mètodes qualitatius en el camp de les comunitats i cultures digitals. S’han 

analitzat més de 1.000 missatges en 76 converses de 8 fòrums de parla espanyola. 

Els resultats mostren que la instrumentalització de les emocions -a través del control 

dels pensaments vinculats amb emocions insatisfactòries, el desenvolupament 

d’emocions que poden posar en risc el benestar i la direcció cap accions plaents- va 

dirigida a la maximització dels beneficis utilitzant de forma eficient i eficaç els recursos 

emocionals disponibles. 

S’observa també una relació causal directe entre les incompetències i la salut 

emocional de les persones i entre fer o rebre ghosting. S’entén per incompetències 

                                                
1
El ghosting defineix la pràctica d’acabar una relació amb algú, de forma sobtada i sense 

explicacions, evitant tota comunicació posterior. La particularitat és la inexistència de cap 
advertència ni justificació aparent. Habitualment, el mot “ghosting” es refereix tant a la pràctica 
com a les persones implicades. Per diferenciar-ho, en aquest TFG, les persones que fan 
ghosting seran anomenades “ghostejadores”; i les persones ignorades “ghostejades”; mentre 
que “ghosting” farà únicament referència a la pràctica en sí. 
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tots aquells “símptomes” que dificulten la realització individual i, en conseqüència, 

poden ser subjecte de patologies psicològiques. 

A partir d’aquests resultats s’han construït quatre tipus ideals de ghostejadores: 

incapacitada, narcisista, homo psycologicus i desentesa. Els dos primers son valorats 

com insuficients per mantenir una relació degut a la classificació de les seves aptituds 

com incompetències. A més, la literatura d’autoajuda motiva a patologitzar diversos 

conjunts d’incompetències i construir un perfil estandarditzat de ghostejadora que es 

considera perillós. En canvi, els altres tipus ideals mostren que hi ha competències 

emocionals que faciliten l’adaptació al context relacional postmodern. Com ara, les que 

hi ha darrera d’utilitzar i llençar les persones, un cop acabat l’interès, o bé allunyar-se 

d’aquelles relacions que tenen més costos que beneficis. 

Tanmateix, es constata com els preceptes i el llenguatge d’autoajuda resulten 

essencials per interpretar, valorar i gestionar l’experiència del ghosting, esdevenint una 

guia d’actuació en el camp emocional de les persones. Els discursos d’autoajuda fan la 

funció d’orientar la vida dels individus en l’angoixa i la incertesa pròpies de la 

postmodernitat; i en aquest cas, per superar amb èxit l’adaptació als nous models 

relacionals. 

En conclusió, la narrativa sobre l’experiència del ghosting es codifica des d’una cultura 

emocional pro-capitalista. En aquesta línia, la literatura d’autoajuda esdevé un 

instrument clau en la difusió dels valors neoliberals en el camp de l’amor. 

Principalment amb la promoció de l’autogestió emocional, l’autoajuda posa en 

circulació discursos neoliberals sobre el sentiment d’autorealització -sinònim d’èxit 

personal i de competitivitat en les relacions. Els seus preceptes i el seu llenguatge 

tenen una presència visible en la vivència del ghosting. Finalment, ghostejadores i 

ghostejades experimenten el ghosting des de perspectives aparentment oposades, 

però com s’ha vist al llarg del treball, la voluntat de fer una gestió eficient de les 

emocions fa que ambdós sentin, pensin i actuïn sota la premissa: “Mi tiempo es oro. O 

me aportas o te apartas”. 
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