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eLena Crespi i Asensio
Sóc psicòloga, de Torelló i sóc

feminista. Sóc mare de dues criatures,

en Lluc i la Leia. Estic especialitzada en

teràpia de parella i relacions sexo-

afectives, sexologia, teràpia sistèmica i

psicologia perinatal. 

Vaig descobrir la sexologia i la teràpia

de parella gràcies a una assignatura de

la llicenciatura de psicologia: Psicologia

de la Sexualitat. Des d’aquell moment

vaig tenir clar que volia especialitzar-me

en sexualitat i parella. Des del 2005

treballo en aquest àmbit. 

Al 2016, amb les meves companyes

Laia Sala,Carlota Iglesias, Mercè Samsó i

Elisabeth Rusiñol, vam construir

Meràkia (un espai meravellós que pots

tribar a Vic). 

Al 2019 vaig unir-me a un projecte que

em fa una il·lusió tremenda: LactApp

Clínic. Retrobar-me amb les meves

antigues companyes Helena Angel,

Mariona Busto i Carlota Portabella és

un regal. I compartir espai amb l’Alba

Padró, la Laia Aguilar i la Maria Berruezo

ha estat un gran honor. Aquest 2022

Lactapp Clinic es transforma i es

converteix en Nua Clinic, diferent nom

però amb la mateixa tasca i objectius

professionals.

Des del principi de la meva trajectòria

professional he combinat l’espai més

clínic amb la docència i la divulgació a

través de mitjans de comunicació,

xerrades i llibres. La meva feina queda

ben repartida i així m’enriqueix més!

info@elenacrespi.com @elenacrespi81
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https://www.facebook.com/merakia.espaidesalut/


Potser et de mandra fer un exercici sobre el teu cos. Sobretot

després d'haver canviat tant per la maternitat. Si abans potser

ja et miraves al mirall i no t'acabava de convèncer el que

veies, després de passar per un embaràs i un part (ha estat

com hagi estat), potser t'agrades menys. O potser has

revaloritzat el teu cos i has vist del que ets capaç i et mires

amb més amor i més afecte que mai.

Que ara et proposi un exercici per treballar aquesta mirada

que tens sobre ell pot ser que et faci certa mandra. O, qui sap,

potser et ve de gust.

El nostre cos és la base física amb què podem iniciar el joc

eròtic. On sentim el plaer. On sentim el dolor. I les dones hem

estat sobrecarregades amb uns estereotips que són irreals.

El model normatiu, embaràs i postpart

Un model perfecte, sense cap defecte. És un model irreal,

impossible. Un miratge que fa que les persones que tenim un

cos on no ens falta cap braç, mà, cama o peu, ens fa pensar

que podem arribar a ser com “les noies de les revistes”.

Però ni les noies de les revistes s'assemblen a elles mateixes.

Després d'hores de maquillatge, una persona experta en

fotografia que coneix els trucs per sortir-ne afavorida (segons

Cos real



el model normatiu) i alguns retocs de programes d'ordinador

que serveixen… ni les noies de les revistes s'assemblen a les

noies de les revistes .

I aquest model s'oblida de totes les persones que, per

exemple, no tenen totes les extremitats, tenen l'esquena molt

torta, tenen asimetries molt evidents a la vista… Un model que

no permet que tothom se senti identificat però que sí que

exigeix a tothom tenir un objectiu que és irreal tant per a unes

persones com per a les altres.

I sota aquesta mirada, impregnada d'un model irreal i injust,

castiguem el nostre cos. De vegades de forma física i molt

sovint amb càstigs psicològics. El mirall pot arribar a ser el

nostre gran enemic i tenim por. I si temo veure'm nua, si no

m'agrada veure'm nua, quan vulgui jugar sexualment amb

altres persones, no em sentiré lliure, no estaré còmoda. I això

limitarà el meu plaer físic i mental.

I quan hi ha hagut un embaràs i un postpart, mirem el nostre

cos i, sovint, no ho reconeixem. Admirem la gran tasca que ha

fet però desitgem tenir un cos que ens agradi quan el mirem i

quan ens ho mirin.

La relació amb el nostre cos marca, moltes vegades, sentir-nos

desitjables i no hem relacionat el cos postpart amb el desig

sexual. Si pensem en un cos desitjable no pensem,

precisament, amb un cos que estigui en ple postpart, oi? Això

fa que, moltes vegades, si no ens sentim desitjables, les

nostres ganes de sexe o de contacte eròtic amb la nostra

parella disminueixin considerablement.

Treballarem perquè això canviï!

I, de fet, no serem les úniques que ho estem fent. Cada

vegada més corrents com el body positive i el body neutral

s'estan deixant una empremta una mica més gran entre

nosaltres. Et recomano que investiguis sobre aquestes dues

maneres de veure i comprendre el teu cos.

Proposta d´exercici: Com vius el teu cos?

Aquest exercici consta de dues parts. Pren-te el teu temps per

fer-ho. I recordi-ho, de tant en tant, per repetir-ho. No ho facis

una vegada i ja està.



Abans de començar, crearem una llegenda de colors perquè

et serveixin per pintar la il·lustració del cos, que ens ha dibuixat

l'ëlisenda soler, i perquè puguis identificar, de manera visual,

com veus el teu cos.

Per poder-la elaborar, necessitaràs 6 colors diferents. Tria els

que més t'agradin. I pinta cada categoria d'un color diferent.

La categoria "altres" pots adaptar-la com tu vulguis:

Com veus el teu cos?

M'agrada molt, m'encanta!

M'agrada 

Zona neutra, ni m'agrada ni em desagrada

No m'agrada

No m'agrada gens, és de les pitjors parts del meu cos

Altres... 

Ara que ja has triat els colors, veurem per què els utilitzaràs:

Busca un mirall, millor que sigui un cos sencer. I, malgrat que

et resulti una mica incòmode o estrany, posa't davant seu i

despulla't. Completament.

No sé quina relació tens amb el cos, però la intenció d'aquest

exercici és aprendre a valorar qui som i com som. Més enllà

dels cànons estètics impossibles que ens estrenyen.

https://www.instagram.com/e_lisendasoler/


Si aquest exercici et resulta impossible perquè mirar-te et

resulta massa incòmode o perquè tens alguna dificultat

com, per exemple, un trastorn de la conducta alimentària,

et recomano que puguis buscar ajuda psicològica amb

una professional especialitzada en imatge corporal i

autoestima. El primer és el primer, de manera que no vull

que aquest exercici et perjudiqui si no has fet una feina

prèvia.

Si consideres que aquest exercici pot ajudar-te, en lloc de

perjudicar, segueix endavant.

Ara ets davant del mirall, nua. Per sentir-te cada cop més

còmoda amb el teu cos, és important que el miris més sovint. I

és important intentar aparcar totes les crítiques

autodestructives i comentaris perjudicials que fem al nostre

propi cos. És com si sempre utilitzéssim unes ulleres que ens

fan veure només les coses “dolentes” de la nostra forma

corporal, com si les exigències socials fessin que només veiem

allò en què no ens assemblem al model normatiu. Aquest

model impossible.

Et demanaré que canviïs d'ulleres. Que facis servir unes ulleres

en què miris el teu cos tal com és. Sense jutjar-ho

negativament. Les dones som diverses. No som perfectes. No

hem de ser perfectes si la perfecció implica assemblar-nos a

una cosa irreal que ens ofega i ens fa sentir malament. Que fa

que ens menyspreem en lloc de valorar-nos.

Els models que tenim no ens ajuden per crear aquesta imatge

real de com som les dones. Necessitem models reals, no

models amb hores de maquillatge, trucs i retocs digitals.

Mira't i respon. Si vols pots anotar les teves respostes aquí.

Posar per escrit allò que penses té un poder molt gran. I

t'ajuda a recordar i veure com et valoraves temps enrere si, en

un futur, rescates aquest exercici. I pots veure com ha

evolucionat el que penses de tu si, de tant en tant, ho tornes a

fer i escriure. Així tindràs com un diari del teu cos, del que

penses i sents sobre el teu cos. Et sembla bona idea?



Et proposo que responguis les següents preguntes:  

Com és el teu cos, en general, com el descriuries?

Quina part t'agrada més? Per què?

Quina part del teu cos t'agrada menys? Per què?

Aquesta part o parts del cos que no t'agraden tant… com

t'agradaria que fossin?



Pots fer alguna cosa perquè millorin? això que pots fer

entra dins dels paràmetres saludables?

Aquest ideal que et planteges per a aquestes parts del teu

cos és un ideal que pot ser real? O és un ideal massa

exigent i que sents que hauries de ser així per la pressió

estètica social?

Ara que ja has fet totes aquestes reflexions, el convido que

miris la il·lustració que l'ëlisenda soler ha dibuixat per nosaltres

(la pots veure a continuació) i pintis les zones del teu cos

segons la llegenda que abans has elaborat.



Com veus el teu cos?



Ara que ja t'has pintat...

Com et veus? quins colors són més presents al mapa visual

del teu cos? Hi ha més zones que t'agraden de tu o n'hi ha

més que no t'agraden? Quines són aquelles que no

t'acaben de convèncer? Has estat molt exigent amb tu?

Et deixo aquest espai perquè anotis les reflexions que et

proposo:

Gràcies per fer aquesta part de l'exercici. Anem a per la

segona part…



Per poder seguir amb l'exercici, necessitem una llegenda nova

que ens ajudi a comprendre com sents el teu cos, quines

sensacions et desperta. Per tant, torna a triar 6 colors, poden

ser els mateixos que has triat a la primera part, i designa a

cada color, una categoria:

Com sents el teu cos?

M'excita molt, és una de les parts que més sensacions 
plaents em dóna

M'excita i sento cert grau de plaer

Zona neutra, El contacte és agradable erò no em 
produeix excitació

No m'agrada el contacte en aquesta zona

Sento rebuig quan toco aquesta zona del meu cos

Altres. 

Fantàstic! Ja tenim cada categoria amb el color. Ara ja pots fer

l'exercici que et proposo. Aquest cop no necessites mirall,

encara que si vols fer els següents passos al seu davant, no hi

ha cap problema.

Tria un espai on et sentis còmoda. En aquesta part de

l'exercici també hauries d'estar nua. Et proposo que mimis el

teu cos amb una carícia suau i agradable. No sé si estàs

acostumada a tocar totes les parts del teu cos. Avui et

demanaré que facis un recorregut sensorial per totes. No te'n

deixis cap.



Acaricia, suaument, des del teu cap passant per la cara,

buscant cada racó que hi ha en aquesta part superior del teu

cos. La zona del crani, fent massatges al teu cabell (si tens

cabell), passant pel front, els ulls, el nas, els pòmuls, la boca, les

orelles, darrere de les orelles i començant el recorregut cap al

teu coll.

Baixa per les espatlles, acarona els braços, detecta quines

zones són més suaus que altres i busca les zones més

sensibles de les teves mans. Suaument. Això no vol ser un

massatge fisioterapèutic, toca amb suavitat.

Tornem a les aixelles. Acarona-les. I dirigeix-te a la part

superior del tronc. El teu pit. Acaricia'l lentament. Busca el teu

abdomen i fes-li pessigolles. Busca la teva esquena. Sé que no

és una zona de fàcil accés però, senzillament, passa les mans i

els dits per les zones on arribis. Baixa cap a les teves natges. I,

després d'entretenir-te una estona allà, vés a buscar les teves

cuixes. Tracta-les amb suavitat. Sent la teva pell. Adreça't a la

teva zona genital. Fes lliscar els teus dits amb cura cap al teu

pèl púbic (si en tens) i acaricia els llavis majors, llavis menors,

envolta la zona del caputxó del teu clítoris i passeja per

l'entrada de la vagina. Potser vols introduir un dit a dins i notar

la humitat i la calor de l'interior d'aquesta zona. Podeu fregar la

zona del perineu, que és l'espai que hi ha entre l'entrada de la

vagina i l'anus. I, fins i tot, tocar aquesta zona.

Segueixes baixant per les cuixes, els genolls (per la part del

davant i per la part del darrere), els panxells, la canyella i els

peus. Pots tocar cada dit del peu.

Ja has recorregut tot el teu cos. Espero no haver-me deixat

cap racó…

Ara, segons el que has sentit mentre t'anaves tocant i

acaronant, podràs omplir de colors el dibuix del cos, aquesta

vegada amb les sensacions físiques.



Et proposo algunes preguntes que et pots fer:

T'ha resultat agradable, en general, aquest exercici?

Hi ha hagut alguna zona que t'hagi agradat, especialment?

I al contrari? Alguna zona que t'hagi provocat rebuig? Per

què?

Has intentat tocar-te de maneres diferents? Què et sembla

si, la propera ocasió, varies la intensitat del contacte?

Pot resultar eròtic i excitant un exercici així? Per erotitzar-

ho, què hi afegiries?

T'agradaria fer-ho un altre dia? i en companyia, podria

estar bé?

Ara sí, pinta el cos de la il·lustració, segons les sensacions que

t'ha despertat:



Com sents el teu cos?



Acabes de pintar el teu mapa eròtic. Tingues present que,

com més estimulem una zona, més sensibilitat tindrà. Per tant,

si hi ha alguna zona que no és molt sensible, si la toques amb

cura, afecte i constància, es sensibilitzarà. Si hi ha alguna zona

que no t'agrada gens pots preguntar-te i analitzar una mica

els motius pels quals no t'agrada. Hi ha moltes zones del

nostre cos que no deixem que ens toquin o que no toquem

perquè les nostres creences ens ho prohibeixen però

qualsevol part del cos pot proporcionar plaer (en més o

menys mesura) si li parem atenció, la cuidem i la toquem.

Vull agrair-te que hagis arribat fins aquí. Aquest exercici és

molt important per a l'autoconeixement general,

l'autoconeixement genital i l'autoestima personal.

No  deixis aquest exercici en un calaix, rescata'l de tant en

tant. Com més et miris i et toquis, més et comprendràs a tu

mateixa, t'agradaràs i coneixeràs el teu plaer. I si et coneixes és

més fàcil compartir el plaer amb algú més, si així ho desitges.

Aquests exercicis necessiten constància, concentració i

motivació. Per tant, t'animo a continuar treballant per millorar

la teva sexualitat.

Gràcies!

eLena Crespi i Asensio



Grà c i e s

eLena Crespi Asensio - 2022

Gràcies per confiar en mi i en els cursos que faig. Intento dur a terme la

meva feina de la millor manera possible, sempre aprenent a incorporar

una mirada que lluiti contra les discriminacions i les violències que rebem

les persones dels col·lectius oprimits. Cada dia intento formar-me i

aprendre per incorporar perspectives que, fins avui, no tenia incorporades.

Espero que aquest curs t'hagi ajudat a estimar-te i a valorar-te. La societat

cisheteropatriarcal, racista, classista, grassofòbica, lgbtiqafòbica,

capacitista ( i que inclou tantes altres opressions socials) no ens ho posa

fàcil.
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