La competència espermàtica a
la base de la sexualitat humana

Jordi Grau-Isabel Plaza.

Preguntes
• Per què hi ha països on la dona va
tapada?

• Per què hi ha països on la dona està tan
hipersexualixada?

• Per què la moda és un assumpte femení i
mou tants diners ?

Si som monògams perque...?

 EL 50% de parelles occidentals es divorcien ( tedi,
disminució libido, infidelitat, disfuncions sexuals..
El negoci del cinema per adults recapta uns 10.000$
milions tant com la CBS, NBC i ABC juntes.
La General Motors o l’imperi Murdoch superen
facturacions de 2000 milions en subempreses
dedicades a la pornografia MASCULINA.

• Després de l’informe Kinsey sobre
sexualitat , apareix Dan Savage.
• Fa trontollar la monogàmia i posa la
competència espermàtica en primer pla.

“La monogàmia és com ser vegetarià, una opció. Però
nosaltres som… omnívors“
Christopher Ryan and Cacilda Jhetà

Richard Potts, director del programa Human
Origins del Smithsonian Institut: “No tenim
evidencies fòssils dels patrons d’aparellament
humà però a a través la primatologia, la
antropologia, la anatomia, la fisiologia i la
sociologia podríem estudiar la sexualitat
humana.

 “No venim dels simis: som simis!!”
 L’Homo sapiens es una de les 5 espècies
d’homínids o grans simis que subsisteixen
 Compartim avantpassat amb bonobos i
ximpanzés fa nomès 5 millions d’anys
( evolutivament: ahir) El nostre ADN només
es diferencia 1,6% (gos vs guineu)

La monogàmia no es dona en cap primat social que visqui en grups.
L’únic simi monògam és el gibó, que viuen en parelles en territoris d’uns 40 Qm
mai baixen els arbres, ni interactuen entre ells.
Compartim emb el bonobos la ovulació oculta i la receptivitat sexual continua, a
diferència d’altres primats
Compartim emb el bonobos el gen AVPR1A encarregat de lliberar oxitocina:
sociabilitat, pasió, confiança, generositat, amor , afecte i erotisme

Ens mirem profundament als ulls abans de l’acte sexual.
Utilitzen la sexualitat humans i bonobos amb fins socials i no amb fins reproductius

La receptivitat sexual femenina és continua durant tot
l’any i la ovulació és oculta (a diferència d’altres
primats que l’anuncien canviant les natges de
coloració), sembla un mecanisme adaptatiu cap a la
paternitat invisible i múltiple.

El bonobos només es troben en una zona selvàtica i remota del Congo. Es van considerar durant molt de
temps ximpanzés pigmeus fins que es veié que les pautes de comportament són absolutament diferents.
L’influencia de les femelles marca el grup, són matriarcats. Segons El primatòleg Takayoshi kano, se les
respecta per l’afecte que inspiren . La dominació femenina no es tradueix en la sumisió típica dels mascles
humans. Practiquen l’activitat sexual a tot hora: per rebaixar tensions, per estimular el repartiment del
menjar, per reduir l’estrès mentres viatgen, i per afiançar amistats dins del grup..

El dimorfisme sexual es la diferencia del tamany
de mascles i femelles en una espècie. Esta
relacionat amb la competició corporal per
l’aparellament. Els mascles més grans i forts són els
que aconsegueixen aparellar-se. Els goril·les
mascles doblen el tamany de les femelles. Es un
sistema d’aparellament del tipus poligínic: qui
guanya es queda amb totes les femelles i exclou els
altres mascles del grup.

Els mascles orangutans també presenten un
dimorfisme sexual clar. Els mascles també son un
50% més grans que les femelles.

En les espècies en que la competència per les
femelles no es tan renyida el dimorfisme sexual es
menor o inexistent. El gibons que són monògams
són d’idèntic tamany ambdós sexes.

Bonobos, ximpanzés i humans tenim un
dimorfisme de tamany moderat, només som un 1020% més grans que les femelles. Això suggereix
que fa milions d’anys els mascles van trobar una
alternativa a les lluites per l’aparellament.

The Oxford Handbook of Evolutionary Psychology, Edited by Robin Dunbar and Louise
Barret, Oxford University Press, 2007, Chapter 30 Ecological and socio-cultural impacts on
mating and marriage systems by Bobbi S. Low

Comparació múltiple de l’anatomia dels simis

Fixeu-vos en el dimorfisme sexual de les 6 gran
especies de primats espresades en Qg.

Els mascles bonobos i el ximpanzés en lloc de
competir entre ells, deixen que siguin els seus
espermatozous els que es barallin.

The Oxford Handbook of Evolutionary Psychology, Edited by Robin Dunbar and Louise
Barret, Oxford University Press, 2007, Chapter 30 Ecological and socio-cultural impacts on
mating and marriage systems by Bobbi S. Low

El genetista danès Øjvind Winge introduí el
concepte de “competència espermàtica” i el
desenvolupa el biòleg evolutiu Geoffrey Parker al
1970. Es dona en moltes espècies animals.
Sí en el tracte reproductiu d’una femella hi ha
esperma de més d’un mascle, són els propis
espermatozous els que competeixen per fecundar
l’òvul. D’aquí l’impressionant quantitat d’esperma
de bonobos i ximpanzés i de.... Humans?

Prunella modularis
Els espermatozous del ratolí tenen un ganxo apical que uneix els espermes i forma
trens mòbils que faciliten l’accés. El paraesperma del cargol conté lisozims que
degraden l’esperma anterior. L’espiadimonis mascle refrega el seu ventre buidant el 90%
de la espermateca femenina. Els pardals de bardissa picotegen la cloaca de la femella
facilitant la sortida espermàtica.

Que en els bonobos, ximpanzés i humans la
competència sigues a nivell espermàtic suposà un
gran avantatge evolutiu. Va permetre incloure els
mascles dins dels grups, fomentant la cooperació i
prevenint disfuncions socials. D’aquí que cap dels
dels primats en que conviuen diferents mascles
dins del grup siguin monògams.

Comparació múltiple de l’anatomia dels simis

 Quan en un grup de primats hi viuen diferents
mascles en harmonia parlem de grups socials
multi-mascle.
 les tres espècies de primats multi-mascle:
bonobos, ximpanzés i humans tenen els testicles
més grossos, són exteriors i allotjats dins l’escrot.

Bonobos, ximpanzés i humans ejaculen grans
quantitats de líquid seminal. Amb una concentració
d’esperma molt superior a aquelles espècies de
primats en que les femelles que no presenten
receptivitat sexual continua. Orangutan, goril·la i
gibó només copulen uns dies determinats del cicle
fèrtil i amb un sol mascle.

La proporció del volum testicular respecte a la
massa corporal es un marcador del grau de
competitivitat espermàtica. Segons l’antropòleg
Jared Diamond les especies que copulen amb més
freqüència necessiten un testicles més grans.

Quan les femelles es reserven pel príncep blau, els
testicles dels mascles en relació amb la seva massa
corporal són més petits.

Comparació múltiple de l’anatomia dels simis

Un goril·la que pesa 180 Qg té un penis d’uns 2,5
cm i un testicles petits allotjats dins de l’abdomen.
Un bonobo de 50 Qg té un penis 3 cops més llarg i
uns testicles del tamany de dos ous de la classe
super-extra.

Comparació múltiple de l’anatomia dels simis

La selecció natural adapta el òrgans. El goril·les
desenvoluparen una musculatura impressionant, el
ximpanzés bonobos i humans evolucionaren tenint
un testicles externs més grans i potents, i en el cas
dels humans un penis força interessant.

Evidencies de la “competència
espermàtica”
en l’anatòmia i la fisiologia sexual
humana”

En la competència espermàtica “el mascle
proposa i la femella disposa”
 D’aquí que un home amb menys de 50 milions
d’espermatozous es pot considerar amb
problemes d’infertilitat
 Un terç del semen dipositat a la vagina s’escola
al cap d’un minuts. Si hi ha micció postcoital, en
un 12% dels casos la pèrdua seminal es total.
 El pH vaginal àcid es una defensa natural contra
els microorganismes patògens i un mitjà hostil
que posarà a prova la supervivència
espermàtica en quantitat i qualitat,

Els espermatozous supervivents del pH vaginal
s’enfrontaran a leucòcits i anticossos en gran
proporció al moc del cèrvix amb funció de paralitzarlos i destruir-los. Entraran al cos del úter, també amb
funcions selectores i, només 1 de cada 14 milions
arribarà a la carrera de resistència que suposen les
trompes.

El supervivents hauran de comptar amb enzims apropiats i histocompatibles
per perforar la membrana de l’ovòcit. No tots en tenen, d’aquí que
determinades combinacions dels antígens d’histocompatibilitat donin
esterilitat creuada. A major grau de parentesc menor probabilitat com a
manera d’afavorir la diversitat genètica.

La primatòloga Meredith Small escriu que a les
femelles ximpanzé estan neguitoses per trobar cares
noves en els aparellament. L’únic interès constant i
característic en els estudis en població de primats és
el desficiper la novetat. Aquests fal·lera és un
adaptació evolutiva per combatre i’incest i afavorir la
diversitat genòmica.

Gallup, G.G.,Jr “On the origin of descended scrotal testicles:
The activation hypothesis” Evolutionary Psychology nº 7,
2009 págs 517-526

Evidencies de la “competència
espermàtica” en la anatomia genital
L’escrot extern es una solució evolutiva d’alt risc atesa
la seva gran vulnerabilitat als traumatismes externs. La
balança evolutiva de costos i beneficis es decantà per
mantenir els testicles uns graus per sota la temperatura
corporal. La conservació en fred permet emmagatzemar
un altíssim nombre d’espermatozous al igual que pasa
amb els primats més propers: bonobos i ximpanzés
Gallup, G.G.,Jr “On the origin of descended scrotal testicles:
The activation hypothesis” Evolutionary Psychology nº 7,
2009 págs 517-526

En alguns taurons, el penis no només es una eina per introduir esperma sinó que té funcions de neteja
vaginal. Els mascles tenen dos conductes. Amb un llencen dolls d’aigua a pressió amb la finalitat de
treure els residus d’altres emissions espermàtiques provinents d’altres mascles que se li haguessin
anticipat, i amb l’altre introdueixen el propi l’esperma

El disseny lanceolat del gland i la corona prepucial és
exclusivament humà i no el trobem en la resta de primats. La
forma en forma de llança combinada amb la dinàmica coïtal (un
rang de 10 a 500 sacsejades) crea un efecte de buit dins del
tracte vaginal que permet succionar el semen que pogués haverhi estat dipositat prèviament i abocar-lo cap en fora. Símil:
desembussador de canonades.

Evidències de la “competència espermàtica” en
la anatomia genital humana”
Gallup, G.G,Jr. & Burch, R.L., “Semen displacement as a sperm competition
strategy in humans”. Evolutionary Psychology nº 2, 2004 págs 12-23.

Human Nature Volume 17, Number 3 (2006), 253-264, Semen displacement as a sperm
competition strategy Multiple mating, self-semen displacement, and timing of in-pair
copulations Gordon G. Gallup, Rebecca L. Burch and Tracy J. Berene Mitchell

 El cap del gland s’encongeix just en el
moment de l’ejaculació, neutralitzant l’efecte
buit facilitant l’entrada del propi semen.
 Fisiològicament una sola embornada seria
suficient per desplaçar el 90% del líquid
seminal que pogués haver estat dipositat
prèviament dins el fons de sac vaginal.

Els ximpanzés desenvoluparen un nombre molt superior
d’espermatozous (548 x 106 / ml) als humans (60 - 235 x 106 / ml).
Però la competència espermàtica humana es basa més en la
durada del coit i en la seva hidrodinàmica que ve afavorida per
la llargària del penis i pel seu disseny bulbós.

Evidències indirectes a favor de la
competència espermàtica

Quan vàries dones conviuen durant un temps, (ex:
dormitoris d’estudiants) tendeixen a sincronitzar els
seus cicles menstruals: ovulant totes els mateixos
dies. El fenomen de la sincronia menstrual es una
adaptació evolutiva que redueix les possibilitats de
ser fertilitzades pel mateix home actuant com
afavoridor de la variabilitat genètica. No tendria cap
sentit si fossin monògams estrictes, si él té en
grups poligínics i multi-mascle.

Evidències de la “competència espermàtica”
en la anatomia genital humana.
En la complexa anatomia genital
interna femenina el del sac vaginal té
funcions de dipòsit temporal
d’espermatozous i el coll uterí es un
filtrador per discriminar líquid seminal.

Dixon, A.F., and Anderson, M., “Sexual selection and the comparative
anatomy of reproduction in monkeys, apes and humans beings”
Annual Review of sex Research, nº 12, 2001 pàg 121-144.

Comparació múltiple de l’anatomia dels simis

La inflor característica del llavis vulvars femenins
no la trobem ni en orangutans ni en goril·les ni en
gibons. Evolutivament, els hi és inútil atès que la
femelles no poden atraure d’altres mascles que no
siguin el cap de l’harem o la seva parella habitual.

Característica inflor dels llavis vulvars d’una femella bonobo

Evidencies de la competència espermàtica
en la fisiologia genital humana.
L’orgasme femení provoca canvis en
l’acidesa del pH vaginal. Una major
intensitat orgàsmica femenina augmenta
l’alcalinització del pH vaginal protegint el
espermatozous i provocant una selecció
inconscient per part de la dona.

Sherfey, M.J,, The nature and Evolution of
female sexuality, New York. Random House
1972.

Evidencies de la competència espermàtica
en la fisiologia sexual humana
Els alts nivells de diferents hormones alliberades durant
l’orgasme provoquen en el homes un llarg període
refractari, mentres que en la dona, fisiològicament
multiorgàsmica, provoquen la capacitat i el desig de
continuar l’activitat sexual desprès d’un primer orgasme
“introductori”. Aquesta estratègia evolutiva afavoriria que la
dona pogués acoplar-se amb diferents mascles tal i com
passa en d’altres primats.
Sperm Competition and Sexual Selection. T. R. Birkhead and ap
Meller, eds. 1998. Academic Press,. San Diego, CA. 826 pp.
ISBN O-12-100543-7

Asynchronous human sexual response

Punts erògens i poliorgàsmia femenina

Evidències en la sociologia evolutiva de la
competència espermàtica.
Anàlisis mensuals de la cartellera de cinema
per adults facilitada per Adult Video Universe (el
major operador comercial de pornografia als
E.U) evidencia que la preferència masculina és
visualitzar el títols d’ofertes del gènere gang
bang (X = 900 títols) molt per sobre del gang
bang invers (X= 27 títols).
/https://biologiadelahomosexualidad.wordpress.co
m/2017/03/11/la-competicion-espermatica
documentació pèr ampliar.
El gang bang és una modalitat de sexe en grup diferent de la clàssica orgia ja que el
centre neuràlgic és una única persona que interacciona amb la resta. Habitualment el
centre sol ser la dona. Quan és un home que té relacions sexuals amb moltes dones
simultàniament aleshores s'anomena reverse gang bang.

Evidències científiques de la competència
espermàtica en humans
 La ejaculació humana no és continua, és
espasmòdica: entre 3 i 9 emissions
espermàtiques.
 Les emissions finals contenen espermicides
que ralentitzen l’avanç d’eventuals noves
ejaculacions dins el tracte femení (procedents
d’altres mascles s’entén). Tenen una major
densitat i quallen al secar-se bloquejant noves
emissions espermàtiques.
Human Nature Volume 17, Number 3 (2006), 253-264, Semen displacement as a sperm
competition strategy Multiple mating, self-semen displacement, and timing of in-pair
copulations Gordon G. Gallup, Rebecca L. Burch and Tracy J. Berene Mitchell

Sperm Competition in Humans 2006, Part II, 177-210, DOI: 10.1007/978-0-38728039-4_11 R. Robin Baker and Mark Bellis Human sperm competition:
ejaculate manipulation by females and a function for the female orgasm.

El 30% de formes espermàtiques defectuoses
(dobla cua, cua helicoïdal...) tindrien un paper estratègic de
treball en equip: entrelliguen les seves cues i tenen una funció
de barrera envers d’altres emissions espermàtiques
posteriors.

Quan l’aparellament és amb una persona nova
les emissions espermàtiques són més altes, ans
al contra amb la parella es habitual les
emissions són comparativament més baixes.

.

Todd K. Shackelford, Aaron T. Goetz, William F Absence Makes the
Adaptations Grow Fonder: Proportion of Time Apart From Partner, Male
Sexual Psychology, and Sperm Competition in Humans (Homo sapiens)
J Comp Psychol. 2007 May;121(2):214-20.

Com a prevenció de l’infidelitat: quan una
dona torna d’un viatge i ha estat un temps
allunyada de la seva parella, l’home te unes
emissions espermàtiques superiors a les
habituals.
Els homes inseminen més esperma quan la
parella ha passat una menor proporció del
seu temps junts i per tant el risc de la
competència espermàtica és major.
Robin Baker and Mark Bellis, MA, 1995. Human Sperm
Competition: Copulation, Masturbation and Infidelity. Chapman
& Hall, London. Barrett, L., 1996. Believe it or not. Bioessays 18,
pp. 338–339.

Baker, R. R., and M. A. Bellis, Human Sperm
competition (London: Chapman & Hall, 1995)



Una parella hetero jove amb mitjana
relacional cada tres dies manté un
subministrament continu d’espermatozous
viables dins l’aparell reproductor femení.

Un seguiment de 4.000 dones amb
experiència sexual (> 500 relacions): 1 cada 200
van afirmar haver tingut relacions sexuals amb
dos homes diferents unes hores l'un de l'altre si
més no en una ocasió, i gairebé un 30% en un
termini de 24 hores en alguna ocasió

Perquè es doni competència espermàtica
en una dona ha de tenir relacions sexuals
amb dos homes diferents, en un període
aproximat de cinc dies. Viabilitat dels
espermatozous de 1-10 dies (X: 5-6)
Baker, R. R., and M. A. Bellis, Human Sperm
competition (London: Chapman & Hall, 1995)

 S’estima que a Gran Bretaña del 4 a 12% dels
nens són concebuts per competència
espermàtica que vindria a corroborar la mitjana
d’un 10% de discrepància paterna genòmica.
 Des d’una perspectiva evolutiva la masturbació
contribuiria a renovar dipòsits d’esperma fresc
en millors condicions per competir.

Baker, R. R., and M. A. Bellis, Human Sperm
competition (London: Chapman & Hall, 1995)

Evidencies de la competència espermàtica
en la fisiologia i psicologia humana ”
Un estudi realitzat amb 700 dones conclou que
la probabilitat dels estats distímics són menors
en aquelles dones que no utilitzen preservatiu
versus de les que l’utilitzen o de les que són
sexualment inactives. Sembla que l’absorció
exògena per la mucosa vaginal de testosterona,
estrògens i prostaglandines modulen un estat
anímic més eufòric.
Gallup, G.G,Jr. Burch, R.L & PlateK, S.M. “ Does semen
have antidepressant properties?”. Archives of Sexual
Behavior, nº 31, 2002 págs 289-293.

Evidencies de la competència espermàtica en
l’etologia i ecologia del comportament
sexual.
Els gemecs durant l’orgasme femení: la vocalització
copulatòria femenina és el major predictor de les
relacions sexuals múltiples en primats.
La psicologia evolutiva es decanta perquè la vocalització
copulatòria femenina fomenta l’atracció dels mascles
durant l’ovulació sent un indicador indirecte de la
competència espermàtica”.
Pradhan, G. R., et al. “The evolution of female copulation calls in
primates. A review and a new model”. Behavioral Ecology and
Sociobiology, nº 59(3), 2006 pág. 333-334.

Evidencies de la competència espermàtica en
l’etologia del comportament sexual.
La vocalització copulatòria femenina està
molt associada amb l’aparellament de relacions
múltiples i no a la monogàmia. Les femelles
d’espècies de primats multi-mascle emeten
crides d’aparellament més complexes que les
poligíniques.
En els gibons monògams la femella és
completament silenciosa.
Dixson, A. F. “Primate sexuality: Comparative Studies of the Prosimians,
Monkeys, Apes and Humans beings, New York. Oxford University press,
1998.

Evidencies de la competència espermàtica en
l’etologia del comportament sexual.
El primatòleg Stuart Semple en una mostra
de 550 crides copulatòries n’analitzà l’acústica
i descobrí que informaven sobre l’estat
reproductiu de la femella i l’estatus del mascle.
Atès el risc que tenen les espècies de
primats de quedar exposats als
depredadors, les vocalitzacions femenines
han de tenir valor adaptatiu des del punt de
vista del benefici risc evolutiu.
Semple, S., “The function of Barbary macaque copulation calls”
Proceedings in Biological Sciences, nº 265 (1.393), 1998, págs 287-291.

Al kamasutra (240 d.C) hi trobem tot un catàleg
aviari de consells ancestrals sobre la vocalització
copulatòria femenina. Onomatopeies arrauxades a
les que una dona pot recórrer per diversificar els
seus gemecs: el papurreig d’un colom, el
nyequejar d’una oca, l’udolar d’un mussol, el refilar
del rossinyol...”

Evidencies anatòmiques de la hipersexualitat
humana i indirectament de competència
espermàtica
Encara que la fisiologia de les mames sigui
la lactància, el 90% de teixit adipós que
contenen els hi confereix una rotunditat, una
caiguda i un balanceig gairebé de caràcters
sexuals primaris. Cap primat s’ha pogut
permetre el cost evolutiu de tensions a
l’esquena, disminució de l’equilibri i dificultat al
córrer.

Venus de Willendorf

Perquè va desenvolupat l’evolució humana uns
feixucs apèndixs i perquè segueix conservant-los
 Una hipòtesi es que les mames
anuncien la fecunditat i són dipòsits
de greix per la lactància i l’embaràs.
 L’altra teoria de “l’eco genital” és que
amb postura erecta humana les
desenvolupades natges del
homínids interferien la locomoció i
els senyals de fecunditat, al igual
que els dels gelades, van desplaçarse de les natges al tòrax.
Subjectador de natges que imita
les natges dels primats

Modes de vestits com El polisson de la faldilla reforçarien la teoria del eco genital.

Evidencies de competència espermàtica
en l’Antropologia

Les societats de caçadors recol·lectors CR eren i son
grup de dimensions reduïdes amb un marcat
igualitarisme, que ho compartien tot. Els CR eren
nòmades, i per raons obvies, reduïen al mínim les
seves pertinences que havien de carretejar. No
estaven mentalitzats a qui pertanyia la terra, els
peixos del riu o els núvols del cel. Feien front als
perills plegats. Repartien les coses equitativament.

Cueva de las Manos, Santa Cruz Argentina

Les anàlisi antropològiques de les societat de CR
actuals des de Botswana, Austràlia o Amazones
presenten uns trets comuns:
Dependencia els uns del altres per sobreviure
un igualitarisme ferotge, compatir no es que sigui ben
vist, és que és obligatori! Acaparar o amagar menjar
es una conducta ignomiosa, gairebé imperdonable.

Bostwana, two Hadza men return from a hunt. The Hadza are one of the few contemporary African societies
that live primarily by foraging. No cacen elefant com el rei.

La lactància i les dides són comunitàries.
No disposen d’intimitat.
En la mateixa mesura que nosaltres pivotem sobre els
conceptes de propietat privada, i responsabilitat
individual, ells giren en sentit contrari, al voltant de
benestar comú, la identitat col·lectiva, una interrelació
profunda i una dependència mútua
La imposició de compartir es la millor manera de
distribuir el risc en benefici de tots.

L’aparició de l’agricultura al Neolític, quan el
humans comencen a conrear la terra i criar animals
domèstics les societats humanes experimenten
transformacions dràstiques.

Apareixen estructures polítiques jeràrquiques.
 La propietat privada.
 La seva transmissió als descendents: herència
La paternitat biològica passà a ser primordial.
Gran preocupació per la fidelitat sexual
femenina.
Canvi radical de d’estatus en les dones.
Les dones passant a ser mà d’obra i
un propietat més.
 L’explosió demogràfica comporta una
disminució de la qualitat de vida i l’aparició de la
Guerra pel control de la propietat privada.

Fem un tomb pel planeta per veure com funciona la
sexualitat en les comunitats de caçadors-recolectors
(CR) que encara hi queden.

Societats de Caçadors-recolector que han estat estudiades pels antropòlegs

Pels CR de l’Amazònia la cigonya funciona diferent
d’occident. Les dones només estan una mica
embarassades, es van quedant prenyades poc a poc.
Els antropòlegs en diuen “Paternitat múltiple”. Un
fetus es forma per acumulació de semen. Els nadius
creuen que si una dona s’abstinguera de mantenir
relacions sexuals el desenvolupament del fetus
s’interrompria.

Els antropòlegs Stephen Beckerman i Paul Valentine expliquen: “ l’embaràs es contempla com un
qüestió de grau i no es distingeix clarament la gestació. Tota dona sexualment activa està una mica
prenyada. Al llarg del temps el semen s’acumula i forma el fetus i amb cada aportació seminal el fetus creix
una mica més

Com qualsevol mare, les dones d’aquestes societats
volen que els seus fills vinguin al món amb tantes
qualitats com siguin possibles. Amb aquest finalitat
s’aparellen amb una gran diversitat d’homes. Els
millors caçadors, els millors narradors d’històries...

La idea de la paternitat múltiple la trobem a Sudamèrica: els aché, els araweté, els bari, els canela, els
cashinahua, els curipaco, els ese eja, els kayapó, els Kulina, els matis, els mehinatu, les piaroa, els piraha,
els secoya, els siona, els yanomani, els ye’Kwana que van de Bolivia, Venezuela, Paraguay, Argentina.
Molts d’aquest grups no han tingut contactes entre ells des de fa mil·lennis. També la trobem a PapuaNova Guinea,

Els achér del Paraguay distingeixen segons
l’antropòloga Kim Hill 4 tipus de pare:
 Miare: el pare que va posar la llavor.
Peroare: els pares que la barrejaren.
Momboare: els pares que la vessaren fora.
Bykuare: els pares que proporcionaren l’essència
del nen.

“els intercanvis socioeròtics i la conseqüent
incertesa de la paternitat enforteixen els llaços,
conformant una xarxa social duradora d’afecte,
afiliació i obligacions recíproques. En termes
evolutius els intercanvis sexuals i les corresponents
xarxes socials van permetre mantenir la fecunditat del
grups de CR durant milers d’anys i van comprometre
els homes per cuidar mancomunadament els nens
què, de fet, estaven emparentats entre tots ells”.

Expòsito, Deulofeu, Nom de Déu, Déu... cognoms que
rebien el nens inconvenients que naixien fora de les
famílies nuclears o que eren dipositats al torns. El
torn protegia l’anonimat de la persona que
abandonava el nen, però la protecció que oferia al
nadó era ben poca. Henry Chapin publicà el 1915 que
pràcticament morien tots el nens abans dels 2 anys.
La taxa de supervivència era tan baixa que els torns
ben bé haguessin pogut donar a un forn crematori. En
lloc d’orfenats eren escorxadors amb la aprovació del
govern i l’església. Els nens que podien plantejar
dubtes sobre el caràcter natural de la família nuclear
eren víctimes d’un infanticidi industrial.

La primera casa de maternitat de tot Europa, fundada el 1370, la casa dels infant orfes del carrer Ramelleres
al Raval Nord. Torn on les mares deixaven el nadons. Entre 1888 i 1910 la mortalitat infantil de nadons
inferior a l’any representava un 88% del total de defuncions de Barcelona..

Philippe Eriksson l’antropòleg que va estudiar l’ètnia Matis i dius: “el sexe extraconjugal no es nomes una
pràctica extensa sinó obligatòria Tothom té el dret moral de correspondre a les invitacions sexuals dels
altres o exposar-se a que el repudiïn per gasiveria (tacañeria) genital

Els primer exploradors de l’àrtic restaren astorats del
costum hospitalari dels inuit d’oferir les pròpies
esposes al forasters. L’intercanvi eròtic era
fonamental en la variabilitat genètica de poblats molt
distants, afavoria els vincles de protecció i una xarxa
social d’ajuda mútua davant els imprevistos.

A la Xina, al llac Lugu trobem 56.000 persones que tenen
un sistema matriarcal on la propietat i els cognoms els
transmeten les dones: Els Mosuo on les dones tenen
autonomia sexual total.
La paraula Awu signica igual pare que tiet. Totes les ties
són anomenades Azhe Ami (mareta).

L’écriture dongba est une des écritures utilisées pour écrire la langue naxie parlée par le peuple mosuo o
naxi de culture dongba,

A Sumatra Occidental trobem 4 millons de persones
del grup ètnic Minangkabau. Es una societat
matriarcal amb la reina mare al capdavant.

L’antropòloga Peegy Reeves Sanday: “Les dones, al centre: la vida
en un matriarcat modern” ens diu que és una societat matriarcal no
competitiva en què predomina el bé col·lectiu .
Les dones controlen l’herència de les terres. Quan es casen són els
homes els que van a viure a les seves propietats.

Young Minangkabau women in traditional clothes wait to perform a dance in ...

La Cacilda Jethá coautora del llibre Sex at Daw
escriu: l’any 1990 va fer un estudi per la OMS del
comportament sexual en zones rurals de Moçambic.
140 homes inclosos a l’estudi mantenien relacions
amb 87 dones en qualitat d’esposes, amb 252 parelles
de llarga durada i amb 226 esporàdiques. Es a dir
cada home simultaniejava unes 4 relacions de
mitjana.

La monogàmia com a etiologia de la gran
prevalença d’infertilitat actual
La infertilitat, com a incapacitat de no tenir un fill desprès
d’un any de relacions amb finalitat procreativa, afecta a
un 15-28% de les parelles actuals i el 40% es d’etiologia
masculina atribuïbles a disfuncions espermàtiques.
De la mateixa manera que les ulleres han permès que
sobrevisquin persones amb alteracions visuals, que en
entorns paleolítics haguessin desaparegut (ensems amb
el seus gens), la monogàmia permet la proliferació de
mutacions reductores de la fertilitat, causant
disminucions de la fertilitat que no haguessin durat molt
en el nostre passat de competència espermàtica.
.

A la vida sexual a l’antiga Roma, A Kulturgeschichte
Roms unter besonderer Berücksichtigung der römischen
Sitten publicat el 1934, el seu autor Otto Kiefer explica:
que les lleis naturals i físiques etrusques són contraries al
vincle conjugal. La dona que s’ha de casar ha de passar
per un període de contactes amb altres homes abans de
casar-se fins a guanyar-se la castedat del matrimoni !

Què és humà i què és cultural ?
Actualment cada cop tenim més evidències
de que la competència espermàtica, la
ovulació oculta i la hipersexualitat o
receptivitat sexual continua durant tot l’any
siguin trets humans!
Però, ¿La monogamia, la paternitat visible i
reconeguda i l’exclusivitat sexual formen
part del desenvolupament evolutiu humà? O
potser només serien trets culturals?

Com es possible que hi hagi tanta gent
disposada a arriscar la seva reputació, la
família, la carrera, o el llegat presidencial,
per un cosa que va en contra de la
naturalesa humana? Si la monogàmia fos
un rastre ancestral producte de l’evolució i
característic de la nostra espècie aquestes
transgressions omnipresents, serien fets
molt esporàdics i la coacció religiosa
innecessària.

Repercusions de la sexualitat humana
actual.
 El 40% de les mares que el 2008 van donar a
llum als EEUU eren solteres. Tots el
paràmetres relacionats els fills monoparentals
tenien una major fracàs escolar, conductes
delictives, abús de drogues...
 Considerar el matrimoni tradicional com a unica
via es poc realista si tenim en compte el 50% de
divorcis. Societats amb codis morals i socials
més accessibles aconseguiríem menys
problemàtica socao familiar.

La Monogàmia en sèrie: divorci i tonar
a començar. Sembla el plantejament
més “honest” però és el responsable de
l’allau de divorcis i famílies
monoparentals actuals.

Poliamor o la no-monogàmia ètica
consensuada, transparent i responsable: es la
pràctica de tenir vàries relacions íntimes
simultànies amb el ple consentiment i
coneixement de les diverses persones
involucrades.

El ser humano no ha de ser demasiado
monógamo para ser feliç hay que
compartir.
La idea exagerada de fidelidad es una idea
social medieval.
Se puede compartir la infidelidad.
Posessividada, exclusividad.
Megaidea de la monogàmia exagerada és la
llave de la infelicidad.

Els estudis ben dissenyats sobre families
poliamoroses són pocs, distants i amb
mostres petites. Wosick-Correa (2010)
discutien junts enquestes de 343 persones
en les relacions poliamoroses i seguiment
a un any. Fem una ullada al que va trobar.

Característiques de les famílies
poliamoroses:
1) Son aplicables a tota mena d’orientació
sexual: heteros, bisexuals i
homosexuals.
2) Valors de polifidelitat que preserven la
identitat, autoestima dignitat,
honorabilitat i harmonia igual que en les
parelles monògames.

3) El grups poliamorosos ressalten la
importància del respecte i sobretot la
comunicació. Prohibit el “no ho expliquis
mentre no et preguntin”.
4) Compersió: estat emocional de felicitat
empàtica al veure una persona
experimentar felicitat i alegria (ex:
casament del fills). El contrari de la
gelosia.

5) Les families poliamoroses tenen molta
més comunicació que la famílies
monògames. La negociació i establir un
límits és fonamental per la supervivència
familiar.
6) Constaten seguiment de longevitat
familiar superiors als 10 anys.

Lloc web d'aquesta imatge
Colorado Polyamory Group 2005
lovemore.com

La Sara Hrdy argumenta: “Potser que siguin
les parelles convencionals, capficades en criar
aïllades una família, les que van contranatura.
Hem donat per suposat que l’espècie humana
ha evolucionat en famílies mononuclears [...] la
diversitat de configuracions familiars humanes
es més fàcil de predir si assumim que els
nostres ancestres evolucionaren com a criadors
cooperatius”
Hrdy, S.B., “Infanticide among animals: A review, classification
and examination of the implications for the reproductive
strategies of females” Ethology and Sociobiology, nº 1, 1979
pág 13-40.

En Christopher Ryan asevera: “des de la perspectiva d’un nen:
tenir de forma estable a més de dos adults que el vulguin és
enriquidor, ja bé sigui a l’Âfrica, a l’Amazònia o a les àrees
suburbanes de qualsevol ciutat occidental”.

l el mateix Ryan raona: “A moltes dones els hi
costarà acceptar que els homes pugin dissociar
tan fàcilment el plaer sexual de l’intimitat
emocional, de la mateixa manera que molts
homes se’n fan creus de que les dones es
capfiquin en entrelligar aquestes dues
qüestions. Cal abordar mútuament la
comprensió de les arrels ancestrals d’aquests
sentiments inconvenients”.

“Edifiquem els nostres lligams més sagrats sobre un
camp de batalla en que els desitjos de l’evolució
xoquen amb la mitologia romàntica del matrimoni
monògam.
Andrew j Cherlin, The Marriage-Go-Round

