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Eve Lipton,
autors d’El mite

de la monogàmia.
Però que la monogà-

mia no sigui “natural”,
segons aquests autors,no vol

dir que no sigui útil.“La monogà-
mia és una tendència que evolutiva-
ment ha estat avantatjosa per a les
espècies, també la nostra, però la
monogàmia absoluta no ha exist it
mai”, diu el científic David Bueno.
Un d’aquests avantatges és la crian-
ça dels fills. La monogàmia garan-
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“E
st ic desesperada.
Ahir a la nit vaig
estar amb el meu
amant al Messen-
ger i vaig guardar

la nostra conversa, avui l’he buscat
per tot l’ordinador i no la trobo.
Tinc por que la vegi el meu marit .
Què puc fer? Sabeu on van a parar
les converses del Messenger quan
es guarden? SOS”. Aquesta és la pe-
tició d’ajuda que una noia feia fa uns
dies en un fòrum d’internet. Un al-
tre missatge real: “Estic en tràmits
de divorci perquè la meva dona s’ha
embolicat amb una companya de
feina. La vaig enxampar enviant-se
missatges pujats de to pel Facebook.
He pensat molt sobre si hi havia di-
ferències entre que fos un home o
una dona i he arribat a la conclusió
que no té importància. El que és ve-
ritablement dolorós és l’engany”.

Amb les noves tecnologies, des-
cobrir una infidelitat no havia estat
mai tan fàcil.No només faciliten els
contactes, també ajuden a detectar
l’engany abans. Es calcula que més
de la meitat dels espanyols (53%)
han estat infidels a la seva parella i
un 32% no ho ha estat però desitja-
ria haver t ingut una aventura. Ho

diu un son-
deig de l’em-
presa especialit-
zada en erotisme i
salut sexual La Male-
ta Roja.

Però, per què som infi-
dels? “Simplement, no es qüesti-
ona si tenir desit jos sexuals per
múltiples parelles és natural.Ho és.
De la mateixa manera,no hi ha dub-
tes sobre si la monogàmia és natu-
ral. No ho és”. Així de contundents
s’expressen el psicòleg i zoòleg Da-
vid P. Barash i la psiquiatra J udith

Perquè
som

Els científics relacionen
la predisposició a la infidelitat

amb la mutació de dos gens

EL MITE DE LA MONOGÀMIA
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