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RESUM: 

La sexualitat, entesa dins del context socio-cultural en que es desenvolupa, engloba 

les relacions corporals no normatives com una part fonamental de les relacions de 

gènere i sexualitat en la societat contemporània.  

Aquest article es fonamenta en els resultats d’un estudi etnogràfic, que engloba cinc 

entrevistes en profunditat i observació participant a practicants de BDSM. El 

material empíric ha permès analitzar com es redefineixen els rols de gènere, i fins a 

quin punt aquestes (re)definicions poden arribar a, o no, ser subversives, en 

relacions de “Dominació”1 i submissió dins de l’escena BDSM. Els resultats exposen 

particularment la impregnació dels rols considerats “normatius” de gènere en les 

reposicions de Dominació i submissió en les relacions no normatives, i més 

concretament en les pràctiques i relacions BDSM.  

 

Paraules clau: BDSM, sexualitat, gènere, relacions de poder, heterosexualitat, 

performativitat, dominació, submissió. 

 

SUMARI 

1. Sexualitat, gènere i BDSM. 2. La DS, una altra forma de construir relacions. 3. 

Dominar la ment per dominar el cos o dominar el cos per dominar la ment? 4. 

Responsabilitat i cura en el BDSM. 5. Contradiccions amb el FemDom i la 

submissió masculina. 6. Conclusions. 7. Bibliografia.  

 

1. Sexualitat, gènere i BDSM 

El terme BDSM apareix a mitjans del segle XX a EEUU i fa referència a l’acrònim de 

les sigles B/D (Bondage i Disciplina), D/S (Dominació i Submissió) y S/M (Sado-

Masoquisme). Aquest engloba totes aquelles pràctiques que antigament 

s’agrupaven sota el nom de sadomasoquisme però que no es veien reflectides amb 

                                                      
1
 Hi ha conceptes que convencionalment dins del BDSM s’escriuen amb majúscules com a símbol de 

respecte. (Domenech i Martí, 2004) 
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aquest2 (Weinberg, 2008). Les relacions BDSM es composen com a mínim de dues 

persones que adopten el paper de top i de down: són el que porta i rep la sessió3 

respectivament (Kamel, 1980). També s’anomenen com a Dominant i submís/a, 

però això no implica que totes les relacions estiguin mediades per relacions de 

Dominació i submissió ja que, per exemple, en alguns casos, com veurem, no es 

relacionen en base a una suposada superioritat i inferioritat entre ells, sinó en base 

a unes pràctiques sexuals de rebre i infringir dolor. Dins del BDSM hi ha diferents 

protocols amb la finalitat d’establir unes regles i normes, que es poden resumir en 

SSC (Safe, Sane and Consensual); RACK (Risk Aware Consensual Kink); PRICK 

(Personal Responsability Informed Consensual Kink) i CCC (Commited, 

Compassionate, Consensual). Com mostren aquests protocols, el consens juga un 

paper central, arribant a existir una paraula de seguretat que s’estableix entre les 

persones que participen en una sessió per poder aturar-la tant bon punt es digui la 

paraula consensuada.  

El BDSM tracta d’un tipus d’interacció social que tradicionalment ha estat poc 

estudiada des de les ciències socials, inclús des dels estudis de gènere (SAMOIS, 

1981)4. Aquest, normalment s’ha abordat des d’estudis psicològics i psiquiàtrics que 

busquen una explicació patològica a aquesta pràctica sexual5. El principal canvi es 

produeix a partir dels anys 70 quan es redefineix la forma d’entendre i analitzar la 

sexualitat amb diferents aportacions (Rubin, 1989). Aquestes sorgeixen 

principalment des de corrents feministes, que permeten fer una aproximació des de 

l’antropologia dels diferents models socioculturals de la sexualitat, qüestionant 

d’arrel la categorització de la sexualitat com a quelcom natural i no cultural (Nieto, 

2003). Més endavant, a partir dels 90, s’aborda des de les ciències socials, amb 

acadèmiques com Fernando Sáez i Olga Viñuales (2007), o Thomas Weinberg 

(2008). 

Gebhard (1969) interpreta que el BDSM com a fenomen social es dóna en societats 

                                                      
2
 El teme BDSM es difon per internet a partir del anys 80-90. (Weinberg, 2008) El sadomasoquisme és 

una de les pràctiques que s’engloben dins de l’acrònim BDSM i és el “comportamiento sexual en que 
la excitación y el placer sexual son producidos por el sufrimiento físico y/o psíquico.” (Domenech i 
Martí, 2004) 
3
 “Espacio de tiempo variable en el que se desarrollan actividades de carácter BDSM.” (Domenech i 

Martí, 2004:172) 
4
 SAMOIS era un grup activista lèsbic i feminista de BDSM que va existir de l’any 1978 al 1983. Juntes 

van escriure el llibre Coming to Power (1981) i es va convertir en l’obra fundacional del moviment 
BDSM lesbià. És dels primers llibres que tracta el BDSM amb perspectiva de gènere. (Rubin, 2004) 
5
 Per exemple, autors com Richard von Krafft-Ebing (psiquiatra autor de Psychopathia Sexualis), 

Sigmund Freud (neuròleg que va desenvolupar el model psicosexual per explicar la sexualitat 
humana), i Alfred Charles Kinsey (biòleg pioner en la investigació del comportament sexual humà). 
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occidentals “extremadamente complejas y muy dependientes de los símbolos antes 

de que puedan manifestarse simbólicamente a través del sadomasoquismo.” 

(Gebhard, 1969:80). Amb això Gebhard emfatitza com el BDSM tracta una constant 

erotització de símbols, sobretot d’aquells que evoquen situacions de poder o 

vulnerabilitat, establint d’aquesta manera una interacció contínua amb l’entorn. 

Partint d’aquesta premissa per entendre el BDSM, primer de tot cal tenir en compte 

com es redefineixen els rols de gènere i com aquests s’entenen com a normatius o 

subversius.  

Aquestes relacions de poder han estat el focus de debat sobre l’estudi de la 

construcció de gènere. Mead és una de les pioneres en encarar els estudis de 

gènere des d’una perspectiva antropològica, i amb la seva obra Sexo y 

temperamento (1973) ens demostra com els trets que s’atribueixen a les persones 

per qüestió de gènere varien segons el context sociocultural. El que es pot 

concebre com a normal o natural en una societat pot no ser-ho en una altra, 

entenent d’aquesta manera que els caràcters socials i conseqüents relacions de 

poder que suposadament diferencien a homes i dones són construccions socials 

arbitràries. Aquestes construccions, però, serveixen per identificar quines persones 

es troben dins de la norma social i quines no. Amb tot, les societats hereves de la 

tradició greco-romana, com ara la occidental, comparteixen la doble equació de 

home, dominant i actiu oposat a dona, dominada i passiva (Langarita i Mas, 2017). 

A mida que es desenvolupa l’estudi del gènere com a construït, s’arriba al 

paradigma de la construcció social de la sexualitat, molt present als anys 80-90. 

Butler ens parla de com aquestes construccions identitàries, així com les pràctiques 

sexuals que aquestes expressen, s’encarnen en les persones i aquestes fan una 

mena d’actuació inconscient, el que l’autora anomena com a performativitat (1998). 

Aquestes es reforcen i donen la idea d’un gènere i sexualitat normativa general i 

permanent. 

“El acto que es el género, el acto que agentes corporeizados son, en el 

sentido que encarnan dramática y activamente y, desde luego, portan ciertas 

significaciones culturales, este acto evidentemente no es un acto solitario.” 

(Butler 1998:306) 

Com diu Butler (1998) ni el gènere ni la sexualitat fan referencia a una identitat 

estable, sinó que són identitats i pràctiques construïdes en el temps. D’aquesta 

manera entenem que el gènere té una fluïdesa i variabilitat que es qüestionen i 
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transformen posant en dubte les mateixes bases d’aquest, igual com passa amb la 

sexualitat. 

Butler afegeix que aquesta fluïdesa ve delimitada per una heterosexualitat que 

resulta fonamental per a la construcció d’un gènere binari, ja que: “Esta concepción 

del género no sólo presupone una relación causal entre sexo, género y deseo: 

también señala que el deseo refleja o expresa al género y que el género refleja o 

expresa al deseo.” (Butler, 2011: 80). És a dir, l’heteronormativitat conforma els 

nostres patrons de comportament social i cultural, el que també inclou la 

construcció dels nostres desitjos i pràctiques sexuals.  

A més, la justificació de l’heterosexualitat s’acostuma a centrar encara avui en dia, 

en un determinisme biològic que justifica la preferència sexual pel gènere que es 

presenta com a oposat per la necessitat de reproducció. Per contra, finals del S. XX 

es caracteritzen pel descens del desig de tenir fills, separant d’aquesta manera de 

forma radical entre sexualitat i fertilitat (Rubin, 1989: 115-116).  

En aquestes mateixes línies, Esteban (2009) apunta que la sexualitat es basa en 

accions, percepcions, etc. que s’incorporen que ens facilita interpretar-nos com a 

cossos organitzats en mapes socioculturals alhora concrets i dinàmics, ja que es 

troben en canvi constantment. L’autora insisteix en aquest dinamisme: “prácticas 

que irían constituyéndose y modificándose, consciente o inconscientemente, dentro 

de marcos contextuales plurales, pero al hilo también de sensaciones físicas y 

emocionales que están en permanente discusión con las coordenadas históricas y 

sociales que las hacen posibles.” (2009: 34) 

Esteban (2009) afegeix a més, com en aquest context es dóna un règim 

d’heterosexualitat obligatòria que es presenta, com hem dit anteriorment, com a 

“natural”, amb l’afegit de que “en este marco el amor se actuaría de una forma 

alienada cuando sirve sólo para cubrir las necesidades afectivas del otro, en este 

caso de los hombres, de manera que aunque las mujeres no reciban a cambio el 

mismo soporte afectivo siguen manteniendo este tipo de relación.” (Anna 

Jónasdóttir, 1993) 

“la <<unidad>> del género es la consecuencia de una práctica reguladora 

que intenta uniformizar la identidad de género mediante una 

heterosexualidad obligatoria.” (Butler, 2011: 96) 

Els rols de gènere que es consideren com a “normatius” queden doncs també 
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reflectits en les relacions i sexualitats no normatives, ja que aquestes estan 

inserides dins del mateix context sociocultural, com apunten Moreno Sánchez i 

Pichardo Galán (2006). Sota aquesta premissa, aquest article mostra com la 

vigència dels rols de gènere normatius es reprodueix en les sexualitats i relacions 

BDSM.  

 

Estudiant la intimitat. 

Els resultats que es presenten en aquest article es fonamenten en una investigació 

qualitativa i etnogràfica del BDSM. Per a dur a terme aquesta investigació he 

utilitzat les eines de l’observació participant i l’entrevista en profunditat semi-dirigida 

a cinc informants. 

L’observació participant es va realitzar en diferents espais BDSM a Barcelona que 

es mostren com a significants en els intercanvis BDSM6. Les entrevistes les vaig 

realitzar a perfils diferents de persones practicants de BDSM, concretament a dues 

Dòmines (una professional i l’altra no Domina de forma professional però que té un 

negoci de lloguer de masmorres a Barcelona), una dona switch7 (escriptora de 

literatura eròtica BDSM), un home submís i una dona que havia sigut submisa però 

vol canviar al rol de Dominant.  

Els noms que utilitzo per a referir-me a les informants8 són els que aquestes 

utilitzen dins del món del BDSM per la pròpia petició de les informants. Les 

entrevistes van dirigides en entendre el joc de rols de poder vinculats als rols de 

gènere normatius que es donen en aquestes situacions i no pas en les pràctiques 

sexuals en si. 

L’anàlisi es centra en les entrevistes a partir del relat i les impressions de les 

informants. El món del BDSM és molt performatiu i els codis relacionals es 

redefineixen. Per exemple, al existir una paraula de seguretat per aturar qualsevol 

situació, la paraula “no” o “para” passen a tenir un altre significat, per tant una 

situació que sembla que s’està donant sense consentiment o que una de les parts 

                                                      
6
 Un club de BDSM de Barcelona, la masmorra on treballava la Mistress Minerva i el negoci de lloguer 

de masmorres de la Domina Berkley. 
7
 També anomenat ambivalent. “Persona que obtiene placer tanto como Dominante como sumiso en 

las prácticas BDSM.” (Domenech i Martí, 2004:27) 
8
 En aquest article utilitzaré el genèric femení per referir-me a les meves informants, ja que no 

existeix un genèric neutre i la majoria són dones.  
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està rebutjant no s’estaria llegint correctament.  

“El enfoque interaccionista simbólico y fenomenológico nos dicen que si 

deseamos comprender las motivaciones y la conducta sadomasoquista 

tenemos que fijarnos en las definiciones que sus practicantes nos proporcionan 

en vez de tratar de imponer a esta actividad nuestras propias nociones 

preconcebidas.” (Moser, 1979)  

Com apunta Moser (1979), cal centrar l’anàlisi en les interpretacions dels propis 

practicants per no confondre-ho amb la lectura que es podria fer de les pràctiques 

que es donen en una escena BDSM.  

 

2. La DS, una altra forma de construir relacions  

“Me empezó a llamar la curiosidad esa clase de 

sexualidad alternativa, de cómo cedes el 

control a otra persona o cómo llevas el control 

de otra persona, a nivel sexual o a nivel de 

juego, y cómo los humanos tenemos tendencia 

a dejarnos llevar…” Bernice 

 

Tot i que el BDSM tingui diferents codis i normes bàsiques, es tracta d’una forma de 

sexualitat, per tant cada persona emfatitza d’aquesta el que més li agrada segons 

ho viu. De l’espectre de relacions que es poden donar dins del BDSM, aquest estudi 

es centra en analitzar les relacions DS, ja que es basa en una erotització de la 

jerarquia que s’estableix de forma pactada entre les persones practicants.  

Com mostra el material empíric recollit, hi ha moltes formes de viure el BDSM, i 

d’alguna manera s’estableixen diferents jerarquies entre els propis practicants 

segons les prioritats de cadascú. Hi ha sectors que posen molt d’èmfasi en el 

protocol que s’ha de seguir entre Amos i submisos, n’hi ha d’altres que valoren molt 

l’atrezzo i els fetitxes, n’hi ha que valoren la “puresa” del rol en relació a si s’ha 

provat d’altres i que jutgen a les persones switch, etc. 

“A mí lo único que me da rabia dentro del BDSM es que siendo un grupo social 

que se supone, o que nos definimos como gente muy abierta de mente, nos 
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dediquemos a poner etiquetas a los que no están haciendo lo que tú haces.” 

Domina Berkley 

Hi ha múltiples formes de viure les relacions DS i aquestes depenen de la persona 

practicant. El que es reflexa en aquest article sorgeix de les entrevistes basades en 

les experiències de les informants.  

Una relació DS acostuma a implicar un vincle emocional i de molta confiança, ja 

que es tracta d’una cessió temporal (durant la durada de la sessió) de la teva 

persona a la persona Dominant. També es poden establir el que se’n diu relacions 

24/79. Aquestes, però, s’utilitzen més com a recurs literari o fantasia ja que és molt 

difícil dur-les a terme pel temps que impliquen. Hi ha relacions de parella que a més 

són DS, però aquestes acostumen a utilitzar un recurs com per exemple un collaret 

o polsera concreta, o la utilització del nom d’Amo o de submís, que marca l’inici del 

“joc”. Es tracta d’una relació de reciprocitat, ja que al ser pactada i consensuada no 

existeix obligatorietat a continuar-la si no és desitjada. La majoria d’informants van 

posar més èmfasi en la relació que s’estableix entre les dues persones per 

descriure la DS, que no pas en les pràctiques que es duen a terme. 

“com a relació, jo sempre ho dic, ojalà un terç o una cinquena part dels 

matrimonis tinguessin el nivell de vincle que hi ha en una relació BDSM. Que 

potser no estem casats, que potser no vivim junts, que potser no tenim una vida 

en comú, però el vincle que es fa amb l’altra persona és lo més intens i lo més 

real d’amor pur que es pugui viure.” Bella 

El BDSM professional, però, implica un canvi de paradigma ja que la relació que 

s’estableix entre les persones practicants està mediada per una transacció 

econòmica. Totes les informants, menys la Mistress Minerva, es mostraven 

contràries al BDSM professional, no perquè critiquessin que es practiqués, sinó 

perquè no veien que la naturalesa del BDSM professional i de les relacions DS 

tinguessin massa a veure. 

“para mí el BDSM profesional es una actuación, no es un BDSM real. Es una 

actuación del momento.” Bernice 

El que és interessant, però, és en què basen la confiança necessària per tenir una 

relació d’aquesta naturalesa les persones que practiquen BDSM de forma 

                                                      
9
 “Relación de Dominación-sumisión a tiempo completo. La denominación se refiere a 24 horas al día, 

7 días a la semana.” (Domenech i Martí, 2004:21) 
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professional. Segons el material empíric recollit, en la majoria de relacions d’aquest 

tipus és l’home el que paga a la dona, independentment del rol que estigui fent 

cadascú.  

“O el sumiso paga a una Domina para que lo domine, o un Amo paga a una 

sumisa para jugar con ella. Por norma general suele ser así cuando hay 

dinero.” Mistress Minerva 

La Mistress Minerva quan ha practicat BDSM de forma professional només ha fet el 

rol de Dòmina, tot i haver experimentat amb els diferents rols de forma no 

professional. Les relacions de poder en aquest context es redefineixen perquè la 

persona submisa no només és submisa sinó que també és clienta.  

“El que paga mana, como se dice en catalán. Así que realmente, si una 

persona está pagando y no recibe lo que quiere, esa persona no volverá.” 

Mistress Minerva 

Tot i així, ella diferencia entre les Dòmines professionals i les treballadores sexuals 

que afegeixen “un toque de fetichismo” (Mistress Minerva), ja que les primeres no 

practiquen sexe coital i les segones sí. A part, hi ha molt coneixement tècnic enfocat 

a certes pràctiques que si es realitzen sense coneixement poden arribar a ser 

perilloses. Justifica el BDSM pagant ja que tot el material que ella necessita per 

treballar té un cost elevat que si no en treies un redit econòmic no podria permetre 

comprar-se’l.  

Encara que a un rol se li adjudiqui la part activa i a l’altra la passiva, no podem 

oblidar que aquesta es tracta d’una interacció entre dues persones. Tot i que hi hagi 

la fantasia que una està al servei de l’altra, la relació que s’estableix és més 

complexa, perquè les dues o més persones participants són agents actius en la 

relació. Depenent del moment, el poder està més concentrat en un o en l’altre, però 

hi ha un intercanvi entre els dos que implica reciprocitat. 

“Probablemente la descripción más realista de lo que ocurre de veras es que 

tanto los dominantes como los sumisos participan activamente en el 

desarrollo de la sesión. En una escena SM, la acción está a menudo, pero 

no siempre, preparada de antemano y por tanto es fruto de la colaboración, 

así que ni el individuo dominante ni el sumiso suelen tener todo el control.” 

(Weinberg, 2008: 298) 
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Hi ha una separació entre la vida que les informants anomenaven com a real o 

personal, i la vida que es té en relació al BDSM. La majoria de les informants veien 

que hi havia interrelació entre les dues. Per exemple, veien com el fet de ser 

practicants de BDSM les havia fet millorar a nivell d’empoderament sexual o 

creixement personal. Tot i així, han experimentat amb diferents rols sense que 

aquests afectessin a la percepció que tenien d’elles mateixes. Per tant, totes veuen 

com els rols “reals” segueixen un patró normatiu de gènere, com el que ens parla 

Mead (1935) i el seu vincle amb el BDSM no suposa un repte sinó una esfera 

fàcilment compaginable i justificable. Mentre que els practicants son molt conscients 

de que el BDSM implica una performativitat, no es té la mateixa consciencia 

d’aquest fenomen en la “vida real”. 

“Yo soy una persona feminista, en mi vida soy dominante, soy una persona 

que a mí un hombre se me acerca y me dice cualquier tontería y le pego una 

contestación. Yo no soy sumisa de cara a todo el mundo, soy sumisa de la 

persona que yo decido, y porque sexualmente me atrae esa sumisión.” 

Bernice 

Les quatre dones em van especificar com en les seves vides són persones 

independents, amb responsabilitats i càrrecs ja sigui a nivell professional com 

personal que impliquen que tinguin molta seguretat en elles mateixes. Totes han 

volgut experimentar com a mínim amb els dos rols abans de decidir com es 

definien, o segueixen experimentant amb aquests. L’Oratio d’altra banda, sí que ha 

jugat amb els dos rols però va ser en un moment específic de la seva vida per tal 

d’incorporar elements de BDSM a la seva relació de parella vainilla10. Ell sempre ha 

tingut clar el seu rol, i desconfia de les persones que s’introdueixen en el món del 

BDSM essent adultes.  

“Jo crec que això es porta des de sempre, em costa imaginar-me algú que 

amb 40 anys descobreix que es submís, no sé. Jo ho visc més com a morbo 

aleshores, et ve de gust això.” Oratio 

De fet, és l’únic dels informants que inicia el seu relat en relació al BDSM des de la 

infància, mentre que la resta els hi sorgeix l’interès un cop ja són adultes. És 

interessant tenir en compte com els estudis de gènere es centren sobretot en la 

infància i l’adolescència pel que fa a l’assumpció de rols sexuals i la sexualitat, però 

                                                      
10

 “1. Externo al BDSM en cualquiera de sus vertientes. / 2. Que es convencional, una práctica sexual.” 
(Domenech i Martí, 2004:191) 
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en el BDSM, veiem que l’apropament a aquest món i els rols que s’adquireixen 

acostumen a ser en l’edat adulta i de forma conscient.  

L’ambivalència entre rols es valora positivament entre les informants, ja que 

significa un aprenentatge molt ric. Normalment aquest aprenentatge s’inicia des del 

rol de submissió, per a posteriorment fer el de Dominant.  

“Tú sabes mejor que cualquier Dominante cómo dominar, porque sabes lo 

que se siente como sumisa. No tienes nada que aprender, tienes mucho que 

enseñar.” Domina Berkley a Bella 

D’altra banda, les informants identifiquen entre alguns Amos (homes) contraris a 

aquesta idea ja que això suposaria una falta de credibilitat del seu rol, i 

conseqüentment una falta de masculinitat.  

“no es imprescindible, pero sí me parece muy interesante ponerte algún día 

en el otro lado porque aprendes cosas que si solo dominas te vas a perder. 

[…] aquí es donde muchas personas me dirían, sobretodo hombres, 

sobretodo Amos, que la mayoría de Amos jamás se pondrán en el lado 

sumiso, porque si no es como que pierden credibilidad.” Mistress Minerva 

Els límits pactats tenen un paper central en el BDSM, i aquests es presenten en 

forma de reptes per a les persones practicants. Existeixen unes línies vermelles que 

cada persona considera importants, però la resta de límits, segons les informants, 

es van superant i fins i tot acaben sent de les seves pràctiques preferides. Tot i que 

el BDSM es centra en unes pràctiques sexuals concretes vinculades amb el 

sadomasoquisme, la clau d’aquestes en les relacions DS és jugar amb les pors de 

les dues persones que estiguin sessionant en un moment concret, sabent que estàs 

en mans d’una persona en la que pots confiar (les informants posaven èmfasi en 

que no només superen límits els submisos, sino que els dominants també ho han 

de fer). Simplificant-ho molt podríem fer la comparació amb els exercicis aquests de 

confiança de tirar-te enrere amb els ulls tapats i confiar en que l’altra persona et 

sostindrà, evitant el cop contra terra.  

L’aproximació dels practicants de BDSM és que un cop superada una por, se 

n’enfronta una altra, convertint d’aquesta manera les relacions DS en relacions molt 

dinàmiques i de canvi continu, o gairebé de superació personal.  

Aquest dinamisme i canvi es pot relacionar també al fet que les informants 
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afirmessin haver tingut relacions homosexuals en algun moment de la seva vida, 

tant dins com fora del BDSM. Això no vol dir que es defineixin com a bisexuals, 

només la Bernice va posar èmfasi en la seva orientació sexual bisexual. El que sí 

que implica és que tenen un posicionament davant la sexualitat molt més oberta. 

Justament per aquest ventall i sentit de la transformació, dins del món del BDSM hi 

ha moltes formes de mostrar les preferències sexuals. Per exemple, trobem el codi 

del mocador amb el que es poden expressar des de preferències per practiques 

concretes a preferències de parella sexual pel que fa al gènere, etc. D’aquesta 

manera, no hi ha una norma establerta de quina tendència sexual tindrà cada 

persona en relació al rol de gènere fora del BDSM. De fet, quan parlem de 

dominació i submissió es fa referència al gènere del dominant (FemDom, per 

exemple) i després es concreta si la submissió que està rebent és femenina o 

masculina (faré servir aquests termes durant el treball, ja que són termes 

expressats per les pròpies informants). A més, afegit a la fluïdesa que hem 

comentat anteriorment, normalment els practicants no es defineixen en una posició 

concreta ja que les preferències van canviant i adaptant-se a les necessitats o 

tendències personals del moment.  

“Los roles sadomasoquistas no guardan relación con el género ni la orientación 

sexual, la raza o la clase social. Mis propios deseos dictan qué rol adoptaré. 

Nuestro sistema político no puede digerir el concepto de poder no vinculado con 

el privilegio.” (Weinberg, 2008: 149) 

Aquesta tendència es desmarca del que definíem anteriorment com a 

heterosexualitat obligatòria (Esteban, 2009), ja que, per començar, es tracta d’una 

sexualitat que en cap moment intenta justificar els seus gustos amb explicacions 

biologicistes de procreació, separant clarament entre gustos i “instints”. De fet, una 

relació BDSM no necessàriament implica que hi hagi sexe coital, per tant no es 

tracta d’una erotització focalitzada en els genitals. Implica tot el cos, prenent aquí 

molta importància la “ment” de les persones com a òrgan sexual principal.  

El que podem veure és com es representen els rols de gènere establerts i cadascun 

d’aquests s’encasella en un rol, o dominant o submís, reflexant d’aquesta manera 

quin paper juga el gènere totes les esferes de la nostra societat, des de la més 

privada a la més pública 

“Las prácticas S&M, así como la creación de pactos contractuales que regulan 

los roles de sumisión y dominación, han hecho manifiestas las estructuras 
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eróticas de poder subyacentes al contrato que la heterosexualidad ha impuesto 

como natural. Por ejemplo, si el papel de la mujer en el hogar, casada y sumisa, 

se reinterpreta constantemente en el contrato S&M, es porque el rol tradicional 

«mujer casada» supone un grado extremo de sumisión, una esclavitud a tiempo 

completo y para toda la vida.” (Preciado, 2011: 24-25) 

També, i en certa manera lligat a la fluïdesa i el canvi, hi ha un trencament amb la 

idea de la monogàmia, ja que es contempla que hi pugui haver vàries parelles amb 

les que s’estableix una relació DS. Això, com tot dins del BDSM, es tracta de forma 

parlada, pactada i consensuada entre les persones implicades. Alhora es contempla 

fer sessions amb amistats en un moment concret, sense que això impliqui un 

replantejament de la relació que les uneix.  

Hi ha punts de vista que consideren que una parella de BDSM no pot ser una 

relació de parella, com les entenem. 

“amb el FemDom no hi ha parelles és més aviat una relació d’amistat.” Oratio 

En aquest sentit resulten rellevants els arguments de Bauman (2005) sobre com les 

relacions es dilueixen i adquireixen dinamisme. Aquestes, cada cop més 

normalitzades, es basen en la manca de capacitat de compromís de les persones i 

una tendència a l’individualisme, que l’autor ho llegeix com a resultat del 

postmodernisme. És interessant veure com les relacions DS adquireixen la mateixa 

tendència que les relacions normatives pel que fa a la durabilitat i consistència que 

puguin tenir, ja que cada cop tenen més importància les pràctiques i menys les 

persones practicants.  

Pel que fa a les transformacions en les relacions, cal destacar dos elements 

troncals de les relacions de gènere i poder que són el consens i el respecte mutus, i 

que resulten també dos dels pilars en una relació BDSM. Segons els resultats del 

treball hi ha ocasions, però, que algunes persones busquen aprofitar-se d’aquest 

tipus de sexualitat per normalitzar pràctiques abusives que no tenen en compte 

aquest consens i respecte tant necessaris. Segons les informants aquestes no es 

poden considerar persones practicants de BDSM sinó que les classifiquen de falsos 

i falses Amos/es i submisos/es o maltractadors encoberts. Aquest és, de fet, un 

aspecte que preocupa a les persones practicants, que estableixen estratègies per 

identificar aquests maltractadors. Al ser un món petit hi ha formules d’avisar de 

quines persones són perilloses. De fet, el respecte és un pilar tant important i 

representatiu del BDSM, que tota aquella persona Dominant que no senti respecte 
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cap a la seva submisa o la que pretenen que sigui la seva submisa genera 

desconfiança.  

“De inicio una persona que no te conoce de nada, vamos a ver, que te conoce 

en un chat, y te entra y te dice “ponte de rodillas perra y chúpame la polla”, no 

vamos bien, no te trata cómo una persona. Tú en un nivel sexual, te puede 

excitar ser una puta perra, pero con la persona que tú elijes, no con cualquiera 

que te entra en una ventana de un chat, te puede comenzar a hablar así, 

porque ya te está faltando al respeto. Suena contradictorio pero no lo es.” 

Domina Berkley  

Per això troben molt important que abans de sotmetre’t coneguis bé al que serà el 

teu Amo/a i sentir-te còmode amb aquesta.  

 “També dic que s’ha d’anar molt en compte, perquè de falsos Amos, 

maltractadors, molts. [...] Jo tinc molt clar que un Amo per ser un bon Amo, 

la primera feina, abans de picar a cap submisa, és conèixer-la i demostrar-li 

que la coneix. Aquí és quan es crea el vincle, i un cop tens el vincle amb 

l’altra persona, a partir d’aquí pots començar la dominació i la submissió.” 

Bella 

No identificaven que hi hagués més maltractadors dins del BDSM que fora 

d’aquestes esferes, feien èmfasi en que gent tòxica hi ha a tot arreu. En una relació 

DS, però, si l’estableixes amb una persona que no està capacitada o disposada a 

cuidar-te com a submís/a, et pots trobar en una situació de molta vulnerabilitat. 

Podem assimilar aquesta vulnerabilitat a les precaucions que s’estableixen en el 

moment d’establir una relació sexo-afectiva normativa. La intimitat i confiança cega 

que s’atribueixen a aquest tipus de relacions xoca frontalment amb l’alt nombre de 

casos de violència masclista que es donen dins d’institucions com seria el 

matrimoni o la família (com a exemple d’espais que es pressuposen segurs per a 

les dones). 
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3. Dominar la ment per dominar el cos o dominar el cos per dominar la 

ment? 

“Jo no soc sàdica. No m’agrada, a mi no 

em provoca plaer fer mal a les altres 

persones. Però que no em doni plaer el 

dolor no vol dir que no m’agradi el 

control mental.” Bella 

 

Una qüestió reiterant que s’ha anat fent pales al llarg de tot el treball de camp per 

part de les informants, és el supòsit compartit que els homes són físics i les dones 

mentals.  

Aquesta resulta una premissa compartida i molt consensuada, que ens fa pensar en 

el clar per que té en la nostra societat el principi del dualisme cartesià, que separa 

les persones i els essers en general entre la ment o ànima (res cogitans) i el cos 

(res extensa). Descartes (1970) percep el cos com a màquina, com un objecte, 

mentre que la ment és el subjecte. Aquest dualisme també suposa la oposició entre 

natura i cultura. Ortner (1974) presenta aquest dualisme no només com a oposat, 

sinó com a jerarquitzat, vinculat a la jerarquització conceptual dels dualismes, 

home/dona, natura/cultura com categories construïdes.  

Resulta interssant, però, com segons Ortner la cultura intenta controlar la natura, el 

que explica en certa mesura la submissió de gènere en la societat occidental, on la 

cultura s’associa a l’home mentre que la natura a la dona. Per contra, les informants 

expliquen que en les dones hi ha una preferència a dominar la res cogitans, mentre 

que els homes prefereixen la res extensa. A més les dones submises prefereixen 

que se’ls exerceixi una dominació mental, mentre que els homes submisos 

prefereixen la dominació física. Per tant, en l’àmbit de la sexualitat aquesta 

associació entre dona-natura, home-cultura que ens parlava Ortner (1974) 

s’inverteix per associar l’home a la natura (a una sexualitat més “animal”, més 

desenfrenada) i la dona a la cultura (una sexualitat més complicada o reservada).  

Aquesta idea va lligada a la percepció que es té de que la sexualitat de les dones 

és més complexa i d’aquesta manera, més rica. Això, en les Dòmines es tradueix en 

que són capaces de “jugar” més ja que no perden el control, mentre que en els 

homes, tant dins com fora del BDSM, es dóna per suposat que la seva sexualitat és 
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més “animal”, més descontrolada.  

“el hombre es el que no controla normalmente para nada, las mujeres tenemos 

una fuerza mental que somos capaces de tener una relación muy excitante y no 

mantener ningún tipo de contacto físico sexual. Pero yo no he visto a ningún 

hombre capaz de hacer eso a día de hoy, y he conocido unos cuantos. Al final 

todos pretenden que o se les haga una felación o algún tipo de penetración por 

alguna parte del cuerpo. […] 

Cuando es una mujer puede llegar a jugar sin ni si quiera que la toquen.” 

Domina Berkley 

En certa manera aquest discurs que es veu reflectit a les entrevistes és d’una 

tendència biologicista, ja que associa tendències sexuals o actituds vers la 

sexualitat en base al gènere.  

Stolcke (2011) afirma, però, que no hi ha un separació entre aquestes dues 

substàncies (cos/natura i ment/cultura).  Estudiant l’impacte social de la clonació 

d’éssers vius demostra la seva hipòtesi i a més observa com es més fàcil canviar el 

discurs biològic que el social. Podem veure com aquesta distinció continua vigent 

per a descriure la sexualitat de homes i dones entre les informants.  

Hi ha un consens generalitzat que afirma que els homes submisos tenen més 

facilitat per sotmetre’s que les dones, o com a mínim necessiten menys garanties 

per sentir-se còmodes fent-ho. En aquesta forma de submissió la persona Dominant 

baixa de categoria simbòlica, ja que la seva acció es limita a pràctiques sexuals, 

que es poden fer millor o pitjor i d’aquí sorgirà el seu reconeixement. 

“A mí me gusta el juego de trabajar la mente de la persona, que no se me tiren 

al suelo y me quieran adorar los pies por inercia, no. Que tengas que “moldear” 

y trabajar esa mente para que esa persona acabe estando dónde tú quieres que 

esté.” Bernice 

Podem veure que se’ls hi sobreentén una predisposició a sotmetre’s, 

independentment de la persona que els vagi a sotmetre.  

Tot i que a nivell de rols de gènere sembla que és aquí on trobem el trencament 

amb la normativitat, si enfoquem la qüestió des de la  percepció de la seguretat, 

canvia totalment. Veiem que en una escena de aparent vulnerabilitat, l’home 

segueix tenint una sensació de seguretat. 
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Amb les dones, d’altra banda, les intueixen més mentals pel fet que no es sotmeten 

a qualsevol, sinó que la persona Dominant és important i s’han de sentir còmodes i 

segures amb aquesta.  

“La mujer es más bonita, para mí, la dominación en ella. Cuesta más, también, 

pero cuando tienes una sumisa a tus pies, está ahí porque quiere estar. Cuando 

una mujer decide estar a los pies de alguien es porque ella ha decidido estar.” 

Bernice 

La percepció de la por i del control en homes i dones a nivell de rols de gènere i 

específicament en la sexualitat és molt significativa. Mentre que als homes se’ls 

educa com a depredadors, arribant al que coneixem com a cultura de la violació, a 

les dones, per contra, se les veu com a víctimes. És per aquest motiu que pot 

resultar més significativa la importància que adquireix la confiança per una persona 

submisa si és home o si és dona.  

Per la majoria d’informants el BSDM ha estat una forma de sexualitat que han 

conegut un cop ja eren adultes i han aprés a gaudir amb les seves pràctiques. Per 

tant identifiquen un procés d’aprenentatge progressiu, començant amb un grau de 

dolor baix, depenent del que pugui semblar agradable a cada persona, i anar-lo 

incrementant amb el temps.  

“Cada Amo educa la seva submisa en el seu benefici propi, no a tothom li 

agrada el mateix.” Bella 

Totes estan d’acord en que troben un punt de plaer en el dolor, i que abans de ficar-

se en aquest món no l’haguessin trobat plaent. Amb aquesta afirmació, com deien  

Esteban (2009) i Butler (1998), queda patent que la sexualitat, allò que trobem 

excitant o eròtic, també és un procés d’aprenentatge, més o menys conscient.  
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4. Responsabilitat i cura en el BDSM. 

“Quizás también me dio la sensación que el 

que se deja hacer, disfruta más el placer 

porque es realmente el que no piensa, y perder 

el control podía ser fantástico en un momento 

determinado de la vida.” Domina Berkley 

 

Com s’ha apuntat anteriorment, en les relacions DS s’estableix una relació en la 

que una part es percep com a activa i l’altra com a passiva. En aquesta relació la 

persona dominant és la que pren les decisions pel que fa a les sessions o mentre 

estiguin els rols vigents (les decisions que tenen a veure amb la naturalesa de la 

relació es prenen entre les dues o més persones). Al mateix temps ha d’assumir el 

benestar i la cura de la persona que se li està sotmetent. En aquest sentit, les 

persones que dominen han de tenir molt clar la responsabilitat que comporta.  

“una cosa que sí que quiero que quede clara como muy importante es que lo 

que no voy a hacer nunca es sesionar cuando estoy enfadada. Enfadada no. 

Porque, una cosa es que yo esté un poco mosca con cualquier otro tema pero 

no con la persona con la que estoy. […] no voy a pagar ese enfado con mi 

sumiso. O con mi sumisa. […] Yo no tengo nada que pagar para hacerle daño a 

esa persona, porque puedo ser sádica, que lo soy, pero lo que no soy es una 

maltratadora. Hay una diferencia abismal entre ser un sádico y ser un 

maltratador. Maltratador es una persona que no piensa en lo que tiene delante y 

lo trata como un saco de patatas. No es un saco de patatas, es una persona 

que siente y a la que tengo que respetar.” Domina Berkley 

Des del punt de vista de la persona que es sotmet, el fet de deixar-te en mans d’una 

altra persona implica poder perdre el control en un espai de seguretat. 

“Per mi ser submisa és alliberar-me. Puc ser jo, puc cridar, puc plorar, puc 

patalejar, puc fer-ho tot, em puc expressar tal i com soc amb el que em surt 

en aquell moment, i sempre tranquil·la perquè sé que estic en mans d’una 

altra persona, i que no em passarà mai res.” Bella 

La responsabilitat sobre terceres persones, o treball de cures i reproductiu, ha estat 

sempre relacionat amb els rols de gènere que s’atribueixen a les dones, amb la 
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seva màxima expressió en la maternitat (Federicci, 2013). És en aquest punt en que 

el rol de dominant no s’allunya massa del que s’associa al rol femení. 

Independentment del grau de dependència que s’acordi amb la persona que es 

sotmet, la tendència a no permetre’s perdre el propi control és molt significativa i 

característica del que s’espera de la dona. 

 

5. Contradiccions amb el FemDom i la submissió masculina.  

“A menudo se considera que, en una sociedad que 

define a los hombres como agresivos y dominadores, y 

a las mujeres como afectuosas y sumisas, los 

individuos desviados serán la mujer dominadora y 

agresiva, y el hombre afectuoso y sumiso.” (Mead, 

1935: 333) 

 

En les construccions de relacions BDSM resulten sens dubte troncals les 

característiques que s’associen al top i al down i el grau de concordança que tenen 

amb els rols de gènere. Amb el testimoni de l’Oratio trobem que en els seus anys de 

socialització adolescent, al veure que ja tenia preferències per la dominació 

femenina, es va trobar que no complia amb el rol de gènere assignat, ja que no 

tenia l’actitud a nivell sexual que suposadament havia de tenir.  

“jo pensava: “si no soc tímid, per què quan estic amb una noia que m’agrada 

tinc aquesta posició tan passiva?”, se suposa que l’home ha de ser el que 

ataca, el que l’agafa, el que la morreja, el que... el que no abusa d’ella però 

és com que a vegades haguessis de forçar una miqueta, no? Clar, a mi al 

primer “no”, doncs d’acord, no.” Oratio 

Aquesta problemàtica es planteja en les corrents de noves masculinitats11 que 

critiquen els rols imposats que han de complir els homes Aquests en molts casos no 

son realistes amb la sensibilitat emocional que puguin tenir o el rol passiu que 

vulguin adoptar en certes ocasions. Reconèixer-se com a submís en el BDSM, i per 

tant com a passiu en l’esfera sexual, implica un trencament simbòlic amb la 

                                                      
11

 Enfocament en els estudis de gènere que posa el focus i critica com han estat tradicionalment 
construïdes les subjectivitats masculines. Veure, per exemple,  Segarra i Carabí (2000) o Carballo 
(2017). 
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masculinitat hegemònica. 

D’altra banda, definir-se com a Dòmina implica agafar les regnes en una esfera on a 

les dones se’ls associa passivitat. Tot i així, el testimoni de les experiències de les 

informants mostra que la realitat és molt més complexa ja que ens trobem davant 

de noves formes de redefinir els rols de gènere i de poder, malgrat que les persones 

practicants de BDSM no deixen d’estar dins d’un sistema patriarcal i 

heteronormatiu.  

“Com a homes no estem educats així, estem educats que en una relació 

home i dona, encara que sigui de submissió al final jo porto la veu, soc jo el 

que domina.” Oratio 

“El sumiso, para mí, […] lo siento por ellos pero me parecen bastante 

rastreros. El objetivo de ellos es su propio placer, en el 90% de los casos, y 

ellos te están diciendo que el máximo placer es servir a la Dómina. […] Y te 

vas dando cuenta que todo el rato te va explicando lo que él quiere, lo que él 

quiere, lo que él quiere, y te lo vende como que es lo que quieres tú. No, 

perdona, lo estás queriendo tú. ¿Qué a mí me gusta? Por supuesto. A mí me 

encanta, por eso estoy dónde estoy. Pero estas demandando lo que tú 

quieres.” Domina Berkley 

Per analitzar aquestes afirmacions resulta molt rellevant referir-nos al treball de 

Charles Moser i Eugene E. Levitt (1987). Aquests van fer un estudi quantitatiu sobre 

SM basant-se en les respostes de 178 homes i 47 dones amb una mitjana d’edat en 

els 36 anys en homes i 32 en dones l’any 1987. En destacaré uns quants resultats. 

El 95% dels entrevistats consideraven l’activitat SM com a satisfactòria o més 

satisfactòria que el sexe convencional, i el 85% creien que ningú de l’esfera de les 

seves relacions quotidianes podien sospitar d’aquestes preferències, al·legant que 

aquesta preferència està circumscrita al comportament privat. D’altra banda, un 5-

6% preferiria no sentir-se atret per l’activitat SM ja que els disgustava, un 5-6% 

havien estat pacients en hospitals psiquiàtrics, tot i que no en tots els casos era 

derivat de la seva experiència sadomasoquista. Una porció semblant considerava el 

SM com una mena d’aberració mental i més del 16% havia consultat amb algun 

professional sobre les seves preferències sexuals.  

Tot i que en l’actualitat hi hagi més acceptació d’aquesta forma de sexualitat, derivat 

d’una tendència a separar cada cop més entre sexualitat i procreació, continua 

comportant un cert estigma a les persones practicants.  
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Les informants vivien de formes diferents la seva acceptació en quant a la 

participació en el BDSM. Per a les informants dones no suposava un conflicte 

intern, però sabien que no en podien parlar amb qualsevol persona sobre el tema 

degut a prejudicis.  

D’altra banda, el testimoni de l’Oratio és molt més cru, ja que per a ell resulta un 

conflicte acceptar el seu rol submís, ja que no el viu com a una cosa triada que 

experimenta amb el temps, sino com una sexualitat que li ve donada.  

Tot i així, de les informants el que presenta més dificultat alhora de reconèixer el 

seu rol és l’Oratio, mentre que la resta no ho vivien com a algo tan transcendental. 

El rol de l’Oratio en relació al seu gènere, pel que fa a la carrega simbòlica, suposa 

baixar d’estatus, mentre que la resta d’informants al ser dones, o segueixen en la 

seva situació social (submises respecte a l’home) o pugen al situar-se per sobre 

d’homes i dones en la seva sexualitat.  

 

6. Conclusions 

Com hem après al llarg de les diferents corrents feministes i de l’antropologia del 

gènere i la sexualitat, aquesta es construeix sempre dins del que ve determinat pel 

discurs i el poder, com apunta Butler (2011), s’entén en gran mesura en funció de 

convencions culturals heterosexuals. “Si la sexualidad se construye culturalmente 

dentro de relaciones de poder existentes, entonces la pretensión de una sexualidad 

normativa que esté <<antes>>, <<fuera>> o <<más allá>> del poder es una 

imposibilidad cultural y un deseo políticamente impracticable, que posterga la tarea 

concreta y contemporánea de proponer alternativas subversivas de la sexualidad y 

la identidad dentro de los términos del poder en sí.” (Butler, 2011: 93-94) 

Tot i que Butler s’estigui referint a una sexualitat normativa i en aquest article ens 

referim al BDSM com a no normatiu, podem veure com aquestes dues 

conceptualitzacions es construeixen mútuament ja que la no normativitat es 

construeix en base a la normativitat. A més, l’univers simbòlic que aquestes 

comparteixen ve donat pel context en que es desenvolupen, fent que siguin més 

properes que antagòniques en molts sentits.  

“El hecho de que haya una elevada proporción de mujeres dominantes y 

hombres sumisos en una sociedad en la que a los hombres se les supone 
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agresividad y a las mujeres pasividad revela una interesante paradoja que 

podría resolverse al remitirnos al marco teatral. Goffman observa que el 

<<intercambio frecuente de roles tiene lugar en el curso de la actividad, y 

que en los episodios de actividad real se produce una confusión en el orden 

de la dominación entre los participantes>> (Goffman, 1974). En una escena 

de fantasía, los roles sexuales tradicionales pueden invertirse sin amenazar 

a los participantes, si esto se concibe como <<simplemente una ficción>>. 

[…] Pero dado que quienes interactúan representan con frecuencia roles 

diferentes a aquellos que <<normalmente>> ejercen, muy a menudo se 

conserva el tipo de dominación imperante en el <<mundo real>>. […] Gran 

parte de la actividad SM sigue los patrones generales en el plano social y 

organizacional, de modo que cuando las relaciones se <<invierten>> (por 

ejemplo, cuando el hombre es golpeado, denigrado, etcétera), metáforas 

como <<institutriz>>/<<niño>>, <<ama>>/<<esclavo>>, 

<<profesora>>/<<alumno>>, y cosas por el estilo se utilizan para invocar un 

patrón en cualquier caso convencional.” (Weinberg, 2008:134-135) 

Un altre factor que hem de tenir en compte pel que fa al grau d’acceptació o 

exclusió que poden rebre les persones practicants de BDSM és que al tractar-se de 

l’àmbit sexual, tant dins com fora de la normativitat aquesta esfera s’ha situat en 

l’àmbit privat. A més, el fet de practicar BDSM no implica la impossibilitat d’altres 

practiques sexuals o de tenir una sexualitat vainilla, per tant se li pot donar el grau 

d’intimitat que cada persona esculli. Goffman (2006) parla de com l’estigma només 

s’activa en el moment en que som conscients de la característica estigmatitzadora. 

 “un individuo que podría haber sido fácilmente aceptado en un intercambio 

social corriente posee un rasgo que puede imponerse por la fuerza a nuestra 

atención y que nos lleva a alejarnos de él cuando lo encontramos, anulando 

el llamado que nos hacen sus restantes atributos.” (Goffman, 2006: 15)  

Això, però, es transforma en una estigmatització per invisibilització, afegint-se el 

factor de la por i conseqüent pèrdua de control, a que es descobreixi aquesta 

preferència sexual. De fet, en el món del BDSM  també es parla de sortir de 

l’armari. 

Tot i així, trobem que en el BDSM hi ha un trencament amb la normativitat en el 

moment en que els gustos no es donen per suposats i, per tant, trenquen amb 

l’heterosexualitat obligatòria (Esteban, 2009) i la seva justificació biològica. 
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Conseqüentment les relacions sexoafectives també es veuen diluïdes i redefinides, 

tendint cap al que Bauman (2005) defineix com a amor líquid.  

És en aquest punt on podem veure que s’obre una escletxa pel que fa a les 

relacions de gènere normatives. Tot i que queda per estudiar tot el ventall possible 

d’identitats que poden entrar en joc en aquest tipus de relacions, i estudiar-ho en 

relació a l’entorn i com estan evolucionant les relacions afectivosexuals normatives.  
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