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ABSTRACT: 

Investigació centrada en obtenir dades quantitatives que serveixin per a poder realitzar una 

fotografia de la comunitat BDSM espanyola. A través d’un qüestionari ad hoc que s’ha repartit 

tant online com presencial, s’han registrat 1036 respostes en 390 variables. Les dades han estat 

codificades i preparades per a futurs anàlisis, tant de les característiques de la mateixa mostra i 

els subgrups que inclou, com de les similituds i diferències entre la mostra i la població general 

espanyola. A mode d’exemple s’ha realitzat una primera tanda d’anàlisis descriptius de certes 

variables seleccionades: sexe, edat, orientació sexual, nombre de parelles sexuals i BDSM al llarg 

de la seva vida, etapes clau del desenvolupament de la seva sexualitat, estat civil, religió, mida 

del municipi de residència i orientació política, entre d’altres. 

 

Study focused in obtaining quantitative data which will serve to make a photography of Spanish 

BDSM community. Using a questionnaire elaborated ad hoc, that has been distributed both 

online and presently, 1036 answers in 390 variables has been obtained. The data has been 

codified and prepared for further analysis, of the characteristics of the same sample and the 

subgroups included in it, but also of the similitudes and differences between the sample and the 

whole Spanish population. As an example, they have been done a first sort of descriptive analysis 

using some variables: sex, age, sexual orientation, number of sex and BDSM partners along their 

live, main phases of their sexual/BDSM development, legal civil situation, religion, size of their 

town of residence and politic trend, among others. 
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INTRODUCCIÓ I JUSTIFICACIÓ 

L’existència de la vida al nostre planeta està lligada a la perpetuació de la pròpia existència o la 

dels que són com nosaltres (Dawkins 1976), és a dir a la reproducció. I en tant que hi ha 

reproducció hi ha sexualitat (o asexualitat en alguns casos), una sexualitat a la que el nostre 

organisme ens enganya per a que hi tendim. Fent que apareguin les més diverses formes 

d’expressió de la mateixa a la natura (Forsyth 1986). Però sols en alguns casos, entre els quals 

s’hi inclouen els humans, la sexualitat s’ha pogut deslligar de la reproducció. I si ja amb la 

reproducció la varietat era immensa, quan la sexualitat se’n desvincula la diversitat creix de 

forma inimaginable. Creant-se conductes humanes algunes comunes, d’altres minoritàries, 

algunes innocents, d’altres que trastoquen els nostres valors morals més primitius. Però sigui 

com sigui, si hi ha conducta humana que es desenvolupa entre dues o més persones, hi ha 

socialització. Hi haurà generació d’un corpus cultural, hi haurà les bases per a establir grups de 

socialització secundària segons l’esquema de Berger&Luckman (1986), hi haurà interacció, 

prohibició, diferenciació, negació, controvèrsia. Més quan el centre de tot això és el sexe, un 

dels focus més potents de creació de moralitat al seu voltant, legislació i tabú que desemboca 

en control social (Foucault 1976). 

Una, d’entre moltes d’aquestes conductes, són les pràctiques BDSM. Un amalgama de diferents 

pràctiques que creixen al voltant de tres eixos principals segons alguns autors (Gates 1999; 

Wiseman 2000; 2004): la recerca i obtenció del plaer a través de la immobilització corporal 

(bondage, BD), a través dels jocs de rol sexual de Dominació i submissió (DS) i de la creació o 

recepció de dolor (sadomasoquisme, SM). Altres autors hi afegiran altres eixos vertebradors, 

com ara la disciplina o el fetitxisme. Siguin tres o siguin trenta, la presència de base de diversos 

focus de plaer acaba generant un amalgama de pràctiques encara més divers (Gates 1999). 

Pràctiques que es mostren quasi tan antigues com la vida de la humanitat en societat. En els 

vasos de ceràmica de l’Antiga Grècia era habitual representar-hi imatges de pràctiques de 

dominació sexual masculina en forma de segrestos i violacions com a forma d’evitar que la 

feminitat prengués el poder per sobre el fal·lus, o també s’hi comença a associar una càrrega 

sexual a la sandàlia (precoç vincle fetitxista) com a representació de la sensualitat de Nike, de la 

sensualitat femenina (Sánchez 2007). I malgrat que aquesta representació s’ha reproduït al llarg 

dels temps en les diferents cultures occidentals (recordar només els gravats i pintures que 

exposa Moscoso (2011) al parlar de l’expressió del dolor al llarg del temps), els seus practicants 

han romàs en la clandestinitat. Potser més amagats que els practicants d’altres tipus de 

sexualitat? Roudinesco (2007) s’ha encarregat d’estudiar la presència i la vivència d’aquesta 

sexualitat des de l’Edat Mitjana fins al segle XIX. Moment en que Ebing (1886) pren la tasca de 

llistar-les, patologitzar-les i categoritzar-les com a parafílies sexuals, dins del moviment 

higienista imperant en l’època. Però, i en l’actualitat? Al llarg del segle XX les pràctiques 

evolucionen i s’expandeixen gràcies a una diversitat de factors com podrien ser l’aglomeració 

de marines homosexuals llicenciats a San Francisco després de la Segona Guerra Mundial, les 

dècades de democràcia i llibertat a occident, els avenços tècnics sobretot els que fan referència 

a la comunicació i la difusió d’idees, les lluites del moviment LGTBI+... No és tasca d’aquesta 

investigació establir quins han estat els factors històrics precursors de la situació actual. Sols 

mencionar que el resultat, com a mínim al món occidental (Europa, Amèrica del Nord i Austràlia-

Nova Zelanda) l’estat actual és de tolerància vers un seguit de pràctiques sexuals no 

convencionals. Tolerància que no significa acceptació ni visualització. Menys encara interès. Si 

Petit (2003) afirmava que l’interès per la comunitat LGTBI+ i el seu moviment associacionista per 

part de les administracions públiques a Espanya no es va iniciar fins a la irrupció del SIDA als anys 

80, en la sexualitat BDSM no s’ha donat. No hi ha hagut cap motiu de pes (com és la salut pública) 
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que hagi fet girar els ulls de la societat vers aquestes pràctiques sexuals i les persones que s’hi 

organitzen al voltant. En una acceptació laxa del verb organitzar, doncs com bé afirma Bauer 

(2014), una de les grans dificultats que té el col·lectiu BDSM per a la seva constitució com a tal 

és la manca d’un moviment associacionista darrera, potent com ho és el de la comunitat LGTBI+. 

Per tant, i salvant les diferències internacionals, la sexualitat BDSM en ple segle XXI es practica. 

Té lloc. Però no se’n sap massa res. En les enquestes rigoroses sobre hàbits sexuals no es 

pregunta (INE 2003; CIS 2008a; 2008b) més que de passada. En el DSM 5 (2003) continua sent 

considerat com a trastorn mental, i en l’actual renovació de l’ICD (cap a la versió 11) hi ha una 

gran controvèrsia sobre l’estatus que haurien de tenir totes les pràctiques sexuals lligades al 

BDSM (Reiersol & Skeid 2011). Les investigacions que hi fan referència són massa sovint dutes a 

terme des d’una visió parcial (vegis, com a exemple, des de la criminologia, com Echeburua & 

de Corral 1993), com ara des de la medicina forense (interessant el de Wesselius & Bally 1983, 

o el de Tough, Butt & Sanders 1994) o la psiquiatria (Wismeijer & Assen 2013), o si bé són de 

gran qualitat, com ara Sáez & Viñuales (2007) o Pardo de Neyra (2014), tenen el problema de 

ser centrades en vessants específiques o casos concrets que no permeten extrapolar al gruix de 

la població practicant. En poques paraules, el coneixement que es té d’aquesta pràctica sexual, 

la creació cultural i la interacció social que es crea al seu voltant és limitat. La següent pregunta 

que hom es podria fer és lògica i cau pel seu propi pes: es pot permetre la societat tenir un 

coneixement limitat sobre una de les seves realitats socials? I la resposta seria: sí, depèn. Depèn 

del pes i l’afectació que tal realitat social tingui sobre la resta de la societat. D’una banda es 

podria pensar en les interaccions sobre la sexualitat BDSM i la societat en general. Es podria 

pensar en com ha afectat en la cultura popular i el seu imaginari. En les imatges que s’han anat 

filtrant de la subcultura BDSM fins al gran públic, des de l’aproximació del cuir i les fustes vers el 

món del pin-up de la mà de Bettie Page (Foster 2005) en una versió més edulcorada i per a tots 

els públics, fins al bar The Blue Oyster de la Police Academy, només per citar dos dels productes 

més pop. En com ha influenciat en el món de la música que el grup britànic Sex Pistols es vestís 

amb roba de cuir i complements BDSM que trobaven a sexshops i que després s’encarregaria la 

marca Lip Service de popularitzar entre punks i gòtics (Nocturnum 2015). En com hi ha hagut un 

flux bidireccional en el món de la moda entre la societat en general i la subcultura BDSM (Steele 

1996). Cine, música, moda com a tres àrees d’interacció. I de l’altra banda, més enllà de les 

interaccions entre societat general i la comunitat BDSM, l’altre motiu per a calibrar aquest pes 

estaria en la mida d’aquesta comunitat o grup social, per saber el seu pes o incidència. Però 

malauradament no hi ha dades suficients per a establir aquesta mida. L’aproximació més 

acurada que se’n pot fer a l’Estat Espanyol, basada en la pregunta sobre l’ús de joguines sexuals 

de les persones espanyoles que es va realitzar al CIS (2008a) i que presenta Ayuso & García 

(2014), és que un 4.6% de la població és practicant potencial. Evidentment, si tenir una 

motocicleta no converteix a una persona en hell angel, tenir com a joguina sexual algun element 

per a fer bondage no converteix a una persona en practicant habitual de BDSM ni la fa 

identificar-se amb aquest col·lectiu. És doncs aquesta afirmació del 4.6% molt qüestionable. Sí 

però, s’han pogut fer d’altres aproximacions a nivell mundial, com ara les Global Sex Survey de 

Durex, que adoleixen de falta de validesa metodològica (per opacitat d’accés a les dades i el 

qüestionari usat) i d’absència de conflicte d’interessos. 

Si es tenen en compte aquests factors per a determinar el pes que pot tenir el BDSM en la 

societat, els actes de negar, invisibilitzar, o no voler estudiar, no farà que aquest tipus de 

conducta humana i tot el que se’n deriva desaparegui. Sols farà que sense la informació 

adequada, no es pugui actuar de forma proactiva vers les possibles necessitats del col·lectiu. 

Tenen un major consum de substàncies psicotròpiques al realitzar la seva activitat sexual i són, 
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en conseqüència, més susceptibles a posar-se en situacions de risc? Existeix una forma de 

diferenciar què és una pràctica sexual consensuada d’un maltractament, que pot evitar fer 

passar un mal tràngol a dues persones que hagin acudit al servei mèdic d’urgències a l’activar-

se el protocol de violència de gènere per un fals positiu? Només amb aquests dos motius es 

podria justificar l’elaboració de la present investigació. Més encara quan, en una societat 

postmoderna com en la que vivim entrats al segle XXI, i amb el fàcil accés a una diversitat sexual, 

cada cop són més les persones que es senten atretes per aquest tipus de pràctiques sexuals / 

activitats lúdiques / filosofia de vida (fet que s’evidencia per l’increment de l’oferta de tallers 

pràctics i la proliferació de locals, com observa Zambelli (2016)), que arriben fins i tot a ser eix 

vertebrador de la construcció d’una identitat psicosexual (Meller 2000). Beneficis pràctics i 

directes que no desmereixen els que Kao (2013) troba en un nivell més abstracte, en relacionar 

les dinàmiques de poder en la sexualitat BDSM amb les dinàmiques socials en general, en 

especial per la presència del capitalisme i el patriarcat i en com es duu a terme la manipulació 

d’elements simbòlics per part dels integrats d’una subcultura. 

 

Per tot l’exposat, per haver-hi encara llacunes de desconeixement, i per ser el coneixement 

existent de tipologia eminentment qualitativa, micro i poc extrapolable com a representatiu del 

gruix de la comunitat BDSM espanyola, es considera suficientment justificada l’elaboració d’un 

estudi quantitatiu, circumscrit a l’Estat Espanyol, que aporti informació veraç i dades directes 

que permeti ser una totxana més en la construcció de l’edifici del coneixement d’aquesta 

conducta social humana. Que permeti complementar el que ja existeix i permeti donar una 

resposta més general al “com són” el conjunt d’integrants de la comunitat. 

 

 

MARC TEÒRIC 

A l’establir el marc teòric en què s’encaixaria el present estudi es van tenir en compte un seguit 

de qüestions de base que es podrien resumir en els següents axiomes: 

• Sota les sigles del BDSM s’amaga una gran diversitat de pràctiques sexuals i conductes 

humanes. 

• Diversitat que ha de mirar de ser inclosa i respectada el màxim possible. 

• El BDSM com a conductes humanes van més enllà de la sexualitat, esdevenint fenomen 

sociocultural i psicosocial. 

• Fenomen que arriba a ser vertebrador d’un eix d’identificació personal i de socialització. 

• Com a tal no es pot circumscriure el seu estudi només des d’una visió mèdica 

patologitzadora. 

 

Desenvolupant aquests axiomes, i com s’ha exposat en l’apartat anterior, diversos són els eixos 

vertebradors de la sexualitat BDSM. Evidenciat pel fet que usen un acrònim per a mirar de donar 

cabuda a tots ells, més enllà del terme sadomasoquisme usat des de la psiquiatria, on només es 

fa èmfasi a l’esfera de la recerca eròtica del dolor. Aquesta diversitat és tan gran que fins i tot 

suposa problemes per a delimitar-me què és BDSM i què no és BDSM. Gates (1999) ens aporta 

un dels millors intents de sistematitzar les pràctiques existents i la seva relació en forma de mapa 

conceptual. On el SM o sadomasoquisme clàssic sols ocupa una petita porció de l’espai (figura 
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1). Però que una acadèmica estableixi una classificació no impedeix que existeixin diverses 

corrents i debats interns sobre què és i què no és BDSM. A l’hora d’establir el marc conceptual 

de la investigació, que no hi hagi un consens general en aquesta qüestió suposava un 

impediment. Per a solucionar-ho s’ha pres la decisió de considerar com a pràctica BDSM, a 

efectes de la investigació, qualsevol activitat que impliqui ni que sigui de forma parcial, un o més 

dels quatre eixos mencionats a l’apartat anterior: restricció corporal, jocs de rol eròtic, dolor i 

fetitxisme. S’ha deixat a més la porta oberta a que fossin les persones participants de la 

investigació les que s’autodefinissin com a practicants del BDSM. Sota risc d’acceptar casos límit, 

aquesta porta oberta s’ha suposat que permetria poder registrar una major diversitat de visions. 

En pro d’aquesta diversitat, peça clau del marc teòric, i el respecte vers les persones, s’ha mirat 

de cuidar el vocabulari usat. En cap cas s’ha usat en la investigació (notes de premsa, missatges 

usats per contactar amb contraparts, redactat del qüestionari, etc.) les accepcions 

“sadomasoquisme” ni “sadomaso” (i molt menys “sado”). Per una banda perquè resulten 

reduccionistes i sols es centren en l’eix del dolor; per l’altra perquè porten associada una càrrega 

de negativitat que va més enllà de l’objectivitat acadèmica i s’endinsa en els valors morals; i en 

darrer terme perquè el seu ús és associat al desconeixement de la realitat de la comunitat BDSM 

actual i per tant suposaria un rebuig frontal a la participació i la col·laboració. S’ha usat de forma 

indistinta i com a sinònims les formes BDSM, sexualitat kinky, kinky o, en menor mesura, BDSMK. 

Formes que s’ha suposat corregien les mancances citades. L’ús d’aquestes denominacions 

generalistes s’esperava servissin per donar cabuda a totes les realitats possibles dins de la 

comunitat BDSM, que tota persona s’hi pogués sentir inclosa i cap es sentís discriminada. 

Però la inclusió de la diversitat en el vocabulari ha anat més enllà del terme BDSM. Per mirar de 

donar cabuda a totes les opcions i identitats sexuals possibles, s’ha cuidat d’usar un llenguatge 

inclusiu. Un llenguatge que fugís de l’heteronormativitat i que permetés que totes les persones 

participants es sentissin identificades en els missatges que se’ls remetien. En tot moment s’ha 

cercat usar paraules de gènere neutre i, quan això no era possible, el binomi e/a en la escriptura 

o la forma neutre “x”, usant en cada moment aquella que facilités més la lectura. Com també 

s’ha cercat, més enllà del llenguatge, donar cabuda a la expressió de la pròpia identitat sexual. 

S’ha tingut en compte en el redactat dels ítems del qüestionari de registre, de deixar sempre 

que fos possible opcions obertes que permetessin que tota aquella persona que no 

s’identifiqués amb les opcions predefinides pogués exposar la seva opció. Exemples d’aquest fet 

es poden observar en les variables que registraven el sexe, la situació afectiva o el col·lectiu amb 

el que s’identificaven dins de la comunitat BDSM, entre d’altres. Que en tractaments posteriors 

s’hagi hagut de reduir aquestes opcions a fi de fer més operatives les dades recollides, no treu 

que s’hagin mantingut les dades originals i s’hagi optat per a la creació de variables secundàries. 

Paral·lelament a la recerca d’un llenguatge no heteropatriarcal, el respecte a la diversitat de 

gènere ha cercat també defugir de la concepció dels gèneres humans com a integrats només de 

dos gèneres. Com ja s’ha comentat, deixant la porta oberta a l’existència de terceres opcions 

sota l’epígraf “altres”, on es poguessin situar intersexuals, transsexuals, agèneres i molts 

d’altres. La presència d’aquestes terceres opcions era contemplada al cercar trencar en tot 

moment de la dicotomia de gèneres dominats. El sol fet de contemplar l’existència d’altres 

expressions identitàries trencava aquesta dicotomia. Però també el evitar en tot moment el 

concepte d’oposició entre el gènere masculí i el femení. S’ha evitat usar formulacions que 

pressuposés aquests dos gèneres com a “contraris” o “oposats”. Sinó més com a adjacents o 

coexistents. Totes aquestes consideracions, plasmades en el llenguatge usat, actuen com a 

mostra de l’enfoc que la present investigació té vers la inclusió de la diversitat sexual. 
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Retornem un moment a les variables amb respostes obertes, en les que s’esperava poder recollir 

la pròpia expressió de les persones consultades sobre què és el BDSM. Una visió que es suposava 

anava més enllà de la mera esfera sexual, abastant d’altres aspectes de la seva vida. Com 

exposen Sáez & Viñuales (2007) o Weiss (2011), la conducta BDSM va més enllà del simple plaer 

físic. S’endinsa en un plaer més de vivència simbòlica, d’experiència subjectiva de la realitat. Es 

feia necessari doncs tenir en compte la transcendència del BDSM de l’esfera sexual de l’individu 

fins a diferents nivells de la seva vida personal. Nivells que impliquen la pertinença a un grup 

social de referència; la identificació amb certes expressions culturals i la participació en 

aquestes; la interiorització de certs codis de conducta, entre d’altres. Es feia indispensable 

observar totes aquestes manifestacions socioculturals. Música, llenguatge, estètica, conducta. I 

només que fos de forma tangencial, incloure-ho en el desenvolupament de la investigació per a 

aconseguir un resultat el més acurat a la realitat possible. En una situació concreta en la que 

s’ha plasmat aquesta transcendència del que és BDSM i el sexe, com a pràctica sexual/vital més 

enllà de la genialitat, a l’adaptar l’ítem redactat tant per INE (2003) com per CIS (2008a; 2008b) 

per a registrar la freqüència de l’activitat sexual s’han hagut de fer una variació al redactat. Les 

enquestes prèvies preguntaven sols per la primera relació sexual, una definició molt difusa que 

cercava registrar la primera relació sexual coital, és a dir, amb presència de penetració. Com que 

des del marc teòric de la present investigació una relació sexual (més encara si és BDSM) no té 

perquè tenir res a veure amb l’acte de la penetració, per a poder mantenir l’ítem s’ha hagut de 

fer un canvi substancial, assenyalant en forma d’addenda què s’entenia per a relació sexual 

“completa” (aquest ha estat l’epígraf triat): una relació amb contacte genital entre dues o més 

persones amb orgasme i/o ejaculació. Forma que acotava quina informació es volia registrar al 

mateix temps que es continuava mantenint la visió de què els actes sexuals van més enllà 

d’aquest fet. A l’hora de preguntar per la primera ocasió en què es va tenir aquest tipus de 

contacte, es va optar per usar la paraula “virginitat”. Els motius eren per una banda pràctic 

(contenia molt significat en poc espai) i per l’altra banda doncs permetia que la persona que 

responia identifiqués que es volia saber sobre la plena entrada en la sexualitat (que en la major 

part dels casos suposa una relació sexual coital) però sense haver de constrènyer què entenia 

cadascú per a aquesta entrada. Així, tant si resultava una activitat de penetració vaginal, anal, o 

simplement de contacte de genitals femenins, totes les accions tenien cabuda. Si bé és cert que 

aquesta opció obria la porta a la interpretació lliure, com en d’altres ocasions s’ha triat l’opció 

que semblava menys inadequada. 

En la concepció i definició de l’objecte d’estudi s’ha tingut ben present aquesta dimensió 

transversal, en el sentit més ampli. I tenint en compte que cada persona amb la que es pogués 

contactar o de la que es poguessin registrar dades tindria la seva visió particular. I que la visió 

global de la comunitat seria més que la suma de les diferents visions particulars. Suma de les 

identitat i històries individuals. De transcursos vitals que han portat a alguns individus a veure la 

seva sexualitat BDSM només com un hobby o una afició més, i a d’altres a tenir-la com a filosofia 

de vida i fins i tot pal de paller de la seva construcció identitària. Tenir en compte aquest darrer 

fet ha estat clau a l’hora d’establir el paradigma de concepció i actuació. Sent un estudi sociològic 

de realitats micro, la barrera entre fenomen sociològic i fenomen psicològic es desdibuixava. 

Construccions identitàries que es generen en base a la socialització i transmissió d’un corpus de 

coneixement i codis culturals. Grups de socialització secundària i corpus de coneixements que 

es generen en base a les aportacions individuals de cada experiència vital particular. I com sol 

passar amb tot fenomen que s’endinsa en la psique humana, a part de fer-se més difícilment 

observable (Martin & Bateson 1986; León & Montero 2003), també fa que l’objectivitat deixi de 
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ser el far i ens obligui a tenir en compte el paradigma de la subjectivitat de la realitat pròpia 

d’autors com ara Foucault (1976) i l’escola constructivista. 

I si en darrer terme, per al fenomen estudiat la realitat no és més que una subjectivitat humana, 

què millor que incloure dins del paradigma (fora ja dels eixos abans mencionats) la metodologia 

de la investigació en antropologia de la observació participant (Llobera 2006). Només estant des 

de dintre i vivint les mateixes realitats que les de la població investigada es podia arribar a 

establir els fets a investigar, la interpretació a donar-ne, i l’estructuració dins d’un arbre de 

coneixement coherent. Potser en aquesta línia es feia més adequat fer la pregunta d’investigació 

de “com es viu” més que no pas “com és”, la comunitat BDSM espanyola, objecte d’estudi. 

 

 

OBJECTIUS DE LA INVESTIGACIÓ 

L’objectiu general per a la present investigació es centrava en aportar dades objectives i 

quantitatives per a l’estudi del col·lectiu BDSM espanyol en el seu moment present, a mode de 

“fotografia”. 

Aquest objectiu s’ha dividit al seu torn en dos objectius concrets: 

O.C.1 – crear una base de dades quantitatives, tant sociodemogràfiques com d’hàbits i 

conductes sexuals, sobre una mostra representativa del col·lectiu BDSM espanyol. 

O.C.2 – realitzar anàlisis preliminars de les dades obtingudes, per a obtenir una imatge 

general de les característiques de la mostra estudiada. 

 

Al seu torn, en la present investigació no es plantejaven hipòtesis a respondre. L’objectiu O.C.1 

no cercava respondre a cap pregunta d’investigació sinó que el seu gran repte en sí era la 

provisió d’unes dades fins ara inexistents. I de cara a l’O.C.2, es va preferir primer obtenir una 

fotografia de la mostra com a pas inicial d’una investigació ulterior. Plantejar preguntes a 

respondre podia suposar dirigir la investigació vers una finalitat concreta, amb les conseqüències 

negatives (i positives) que això podria tenir. Plantejar àrees de coneixement on recaptar 

informació s’ha valorat el més adequat. Sent així, s’ha preferit sols fer l’anàlisi de la mostra en 

base a les variables recollides com a manera de testar la potencialitat de les dades recollides i 

amb els resultats que apareguessin poder plantejar hipòtesis per a futures investigacions. 

Les variables que s’han escollit per a l’O.C.2 del present estudi han estat: 

• Edat (1.EDA) 

• Sexe (2.SEX & 2.1.SEX.ALT & 2.2.SEX.ALT.AGRU) 

• Orientació sexual (3.1.ORI.HOMO & 3.2.ORI.HETE) 

• Situació afectiva (4.SIT.AF & 4.1.SIT.AF.ALT) 

• Edat de la primera relació sexual coital (7.EDA.VIR & 7.1.VIR & 8.EDA.COMP.VIR) 

• Tipologia de parelles sexuals al llarg de la vida (9. SEX.REL.SEX) 

• Freqüències d’activitat sexual i BDSM (10.1.FREC.SEX.12 & 10.2.FREC.BDSM.12) 

• Nombre de parelles sexuals i BDSM (11.1.N.P.SEX.VID & 11.2.N.P.BDSM.VID) 

• Satisfacció i importància de la sexualitat (12.SAT.SEX & 13.PAP.SEX) 

• Cicle vital BDSM (14.1.EDA.PLA & 14.2.EDA.IDE & 14.3.EDA.PRA & 14.4.EDA.SOC) 
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• Discriminació i perjudici social (23.1.DISC.SN & 29.PERJ.BDSM.SN) 

• Col·lectiu dins del BDSM (24.COL.BDSM) 

• Llocs on duu a terme les pràctiques BDSM (30.*.LUG.*) 

Al mateix temps, s’han inclòs un seguit de variables sociodemogràfiques en els anàlisis 

preliminars: 

• Nacionalitat (32.NAC & 32.1.NAC.ALT) 

• Subordinats laborals (34.SUBORD) 

• Estat civil (35.EST.CIV) 

• Nivell d’estudis (37.NIV.EST) 

• Religió (40.REL & 40.1.REL.ALT) 

• Mida del municipi (43.TAM.MUN) 

• Orientació política (44.ORI.POL) 

 

 

METODOLOGIA 

Si bé els objectius de l’estudi implicaven l’obtenció de dades quantitatives, no implica això que 

tota la metodologia hagi estat eminentment quantitativa. Segons cada fase del procés, s’ha 

establert un marc metodològic general correlacionat amb la naturalesa d’aquesta. Així doncs, 

en les fases inicials del procés, de recollida inicial de dades per a la planificació de la investigació 

i d’elaboració del qüestionari, s’ha optat per un marc metodològic comunicatiu seguint el model 

de Gómez, Latorre, Sánchez & Flecha (2006). I en fases més avançades del procés, sí que s’ha 

optat per paradigmes procedimentals més centrats en la gestió de dades, tenint com a referents 

les directrius desenvolupades per Newman (2011). 

La investigació ha constat de 6 fases diferenciades amb, com s’ha comentat, objectius 

procedimentals i metodologies diverses: 

Fase 0 – Estudis preliminars i planificació 

Fase 1 – Elaboració dels sistemes de recollida de dades 

Fase 2 – Recollida de dades 

Fase 3 – Tractament i preparació de dades 

Fase 4 – Anàlisi de dades 

Fase 5 – Devolució 

 

Abordarem cada fase individualment, exposant-ne els objectius procedimentals, les accions 

realitzades, els contratemps ocorreguts i les accions correctores implementades per a solvatar-

los (en cas de ser possible). 
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Fase 0 – Estudis preliminars i planificació 

L’objectiu procedimental d’aquesta fase radicava en acotar l’objecte d’estudi així com la forma 

més adequada per a abastar-lo. La sexualitat, la filosofia de vida, la psicologia i la interacció social 

que es deriva de les pràctiques BDSM són molt complexes, diverses i en constant evolució (Weiss 

2011), tal i com ja s’ha comentat anteriorment. En conseqüència, el coneixement científic que 

ha generat pot presentar les mateixes característiques. De cara a establir l’aportació que es volia 

fer a aquest, es va realitzar una avaluació prèvia de l’estat de la qüestió, contextualitzat a l’àmbit 

geogràfic de l’estudi, l’Estat Espanyol. 

Aquesta avaluació prèvia es va materialitzar en exploracions per tres vies diferents. La primera 

via era la de la revisió de la bibliografia existent. Una revisió que tant anava vers els articles i 

publicacions acadèmiques, com vers els estudis estadístics. Pel que fa a les publicacions 

acadèmiques, els eixos per a la selecció d’estudis han estat quatre. El primer d’aquests eixos 

estava en les obres de referència en els estudis sociològics i psicològics sobre BDSM. Alguns 

d’aquests, clàssics, que s’han consultat per ser referents històrics per a entendre el 

desenvolupament posterior d’altres obres (i no per coincidir amb el plantejament teòric de la 

present investigació) han estat von Kraft Ebing (1886) i Freud (1905). Cal recordar que va ser 

amb aquests autors i l’higienisme del segle XIX que va començar la patologització de la sexualitat 

BDSM i que es va establir la psiquiatria com a única àrea acreditada per parlar-ne, amb les 

conseqüències que això va tenir (Reiersol & Skeid 2011). Més actuals i més d’acord amb el 

paradigma plantejat per a l’estudi (doncs l’han ajudat a crear) és l’obra de Bauer (2014). Pel rigor 

en el seu treball, la intensitat de la investigació i l’amplitud d’esferes analitzades, l’obra de Bauer 

(2014) ha estat un referent conceptual, si bé només parcialment en l’àmbit metodològic, doncs 

se’n manlleva la forma d’apropar-se a la població d’estudi i la forma de relacionar-s’hi només. 

Com a referent de l’estudi des de l’antropologia, les històries de vida recollides per Sáez & 

Viñuales (2007) han permès apropar-se a la realitat de la vivència d’una sexualitat BDSM a l’Estat 

Espanyol. Amb pròleg d’una de les autores de l’obra anterior, Weinberg (2008) ha aportat un 

conjunt d’estudis de variat focus en diverses facetes i col·lectius dins de la comunitat BDSM (en 

aquest cas a nivell internacional), que han servit per a la realització del marc teòric, en la 

concepció de la diversitat que s’inclou dins de l’acrònim BDSM. Finalment les obres de Wiseman 

(2000; 2004) han estat tingudes en compte pel fet de ser un referent en la generació de la línia 

de pensament BDSM de tota una generació als USA i, per extensió, a la resta de món occidental. 

El segon dels eixos de revisió bibliogràfica ha estat en les obres d’estudi de la sociologia de la 

sexualitat. Doncs si bé no estaven específicament centrades en la idiosincràsia particular de la 

població estudiada, les seves aportacions podien ser claus en construir un marc més general en 

el que moure’s. D’una banda, i tot i que el seu focus semblava inicialment força distant al de la 

present investigació, l’assaig de Preciado (2000) ha servit per a identificar paral·lelismes entre el 

paper del dildo com a eina per a transcendir la sexualitat de la genialitat, i l’ús que es fa a les 

pràctiques BDSM dels elements tecnològics (com a pròtesi d’extensió corporal) i de com és un 

exemple més de sexualitat deslligada de la genialitat. El recull d’assajos continguts a Guasch & 

Viñuales (2003), sobretot en la primera part de la compilació dedicada a la teoria sexual, han 

aportat la concepció de com les etiquetes rígides o les caselles estàtiques i inamovibles són poc 

útils al camp d’estudi que es vol abordar. També Moscoso (2011), si bé en la seva obra sobre el 

dolor estava més encarat a la pràctica coercitiva judicial, religiosa o mèdica, veure com un mateix 

acte tenia variacions en la seva expressió al llarg del temps i aparicions en diverses esferes de la 

societat humana (fins i tot en la sexual, evidentment), ha servit per a identificar com una 

conducta pot traspassar l’àmbit a la que inicialment se la circumscriu (com passa amb el BDSM, 
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que es té enclaustrat pels no practicant com quelcom únicament sexual i per qui ho viu des de 

dins adquireix dimensions en diversos aspectes vitals). I finalment, per la concepció de la 

interacció política entre el sexe, el poder i el control social, Foucault (1976), i poder així establir 

paral·lelismes entre realitat general al voltant del sexe i el poder i la ritualització que se’n pot fer 

dins de la sexualitat BDSM. Menys generalista i més centrada en un aspecte concret, el treball 

de Villaamil (2004) ha ajudat a tenir en compte el factor històric en concebre la fotografia que 

es pretenia prendre de la població BDSM. La fotografia tindrà lloc en un moment concret de la 

història de la comunitat BDSM a l’Estat Espanyol. Moment que té un passat que cal tenir en 

compte (a nivell conceptual, doncs no apareix reflectit en la present investigació) i que l’ha fet 

estar on està. I tindrà un futur que evolucionarà i farà que en X anys la fotografia estigui 

desfasada i hagi perdut la seva representativitat. Com a darrera obra de referència en aquest 

apartat, Ayuso & García (2014) en la seva elaboració de les dades obtingudes per INE (2003) i 

CIS (2008a; 2008b) suposa un referent a l’hora de tractar les dades quantitatives sobre sexualitat 

humana a l’Estat Espanyol. La seva metodologia és molt tinguda en compte a l’hora de donar un 

sentit a les mateixes, que permetin estructurar anàlisis i interpretacions posteriors. 

El tercer eix de la recerca estava en obres d’investigació de la sexualitat BDSM, tant a l’Estat 

Espanyol com fora d’aquest, però centrades en aspectes concrets d’aquesta àrea de 

coneixement. Interessant, per a endinsar-se en l’esfera de creació cultural al voltant del BDSM, 

el treball de Salanova (2012) ha estat una eina clau. Com ho ha estat Call (2013) en el cas de la 

imagineria BDSM en la cultura de la ciència ficció i la fantasia nord-americana. En un altre sector, 

ha estat interessant el treball de Meeker (2011) per a concebre el constructe de “cicle de vida 

BDSM”, o dit d’una altra manera les diferents fases que segueix el procés de creació d’una 

identitat BDSM. Una obra que ha vist complementada les vivències de la creació d’una identitat 

sexual quan s’és part d’una minoria que aportava Martín (2016), si bé en el seu cas ho feia des 

de l’òptica de l’homosexualitat masculina. De Brown (2010) ha estat interessant els 

paral·lelismes en la sortida de l’armari kinky (coming out) i de l’armari homosexual (com 

l’exposat per Martín 2016). Una sortida que ens apropa a les conseqüències (reals o percebudes) 

de discriminació social que poden patir les persones que practiquen BDSM. 

I com a quart i darrer eix de la recerca bibliogràfica centrada en estudis, i a forma de calaix de 

sastre, hi havia articles de menor format i allunyats de la sociologia pròpiament dita, centrats en 

aspectes molt particulars de l’objecte d’estudi. Una forma d’incloure aquelles aportacions que 

autors de diferents àrees han anat sumant-hi. A aquest tenor, després de fer una recerca al fons 

bibliogràfic propi, al proporcionat pel tutor de la investigació, i a l’obtingut a través dels 

cercadors acadèmics, alguns dels articles revisats que han fet una aportació positiva a 

l’establiment del paradigma de treball han estat per exemple el de Barker, Iantaffi & Gupta 

(2007), que si bé s’aparta de la visió sociològica i es centra més en l’atenció en clínica, dóna 

èmfasi al canvi d’enfoc que s’està intentant dur a terme en la vessant clínica, en pro d’una 

atenció més inclusiva (canvi d’enfoc que és manllevable a d’altres àrees de treball). Article que 

mostra certs paral·lelismes amb els arguments exposats per Reiersol & Skeid (2011) a l’analitzar 

els factors polítics i morals que s’amaguen rere la clínica (i, evidentment, aquests factors no 

només s’expressen en la clínica, sinó en la realitat social en general). Un darrer treball en aquest 

grup que ha tingut aportació a anar concebent el qüestionari a realitzar i els elements a contenir-

hi, ha estat el de Gray (2009), que versava sobre la creació de la identitat de les persones amb 

una sexualitat alternativa i el paper que hi tenen les TIC. Si bé s’endinsava més en la vessant 

psicològica i subjectiva, ha fet reflexionar sobre la importància de la vivència de la sexualitat, 

més enllà de l’esfera merament sexual, per anar fins a l’arrel de la persona, la identitat. 
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En segon lloc de la primera via, pel que fa referència als estudis quantitatius previs revisats, a 

l’Estat Espanyol sols s’han realitzat, a nivell del total de la població de l’estat, 3 estudis sobre 

sexualitat humana: la Encuesta de salud y hábitos sexuales de l’any 2003 realitzat per l’Instituto 

Nacional de Estadística (INE 2003) amb una mostra de 10,838 persones, l’estudi de Actitudes y 

prácticas sexuales de l’any 2008 realitzat pel CIS (2008a) amb una mostra de 1,503 persones, i 

la Encuesta nacional de salud sexual de l’any 2008 realitzat també pel CIS (2008b) i amb una 

mostra de 9,849 persones. D’aquests tres estudis es va observar tant les preguntes concretes 

que es realitzaven en referència a les conductes sexuals BDSM, com la resta de preguntes sobre 

sexualitat humana i factors sociodemogràfics. Observant les preguntes concretes sobre BDSM 

es pretenia saber quina era la informació recollida fins al moment; i observant la resta de 

preguntes es buscava extreure informació sobre la forma usada fins al moment per a realitzar 

investigacions quantitatives en temes de sexualitat (detectant-ne els punts forts i els punts 

febles). Es van cercar també d’altres estudis quantitatius sobre sexualitat humana (i a ser 

possible BDSM) circumscrits a l’Estat Espanyol si bé podien no tenir el mateix rigor i abast que 

els anteriorment mencionats, sense haver trobat cap estudi amb el rigor suficient per a ser inclòs 

en aquesta investigació. Finalment, també es va fer una recerca d’investigacions quantitatives 

amb el mateix objecte d’estudi si bé s’haguessin realitzat en un altre entorn geogràfic. A aquest 

tenor, s’han tingut com a referència per a les properes fases els estudis de Bienvenue, 

McGeorge, Jacques & Fedoroff (2003) centrat en les afeccions psicològiques i interpersonals en 

1,320 persones d’entorn cultural anglosaxó (per ser un referent al Canadà d’investigació 

inclusiva en BDSM); i el de Richters, DeVisser, Rissel, Grulich & Smith (2008), en la població 

australiana, per la mida de la seva mostra i per haver pogut fer aquesta, general de la població 

de la qual extreure’n el subgrup de practicants BDSM. Per metodologia, abast i marc teòric, 

aquestes dues investigacions han estat un referent a l’hora de plantejar l’actual 

La segona via d’establiment d’una avaluació prèvia s’ha centrat en consultar amb els agents 

socials partícips de l’objecte d’estudi. En aquesta via es volia aprofundir en saber quines eren 

les àrees de coneixement que sota el parer de la població d’estudi, mereixien ser estudiades. A 

aquest tenor, s’han realitzat una sèrie de trobades amb actors destacats de la comunitat BDSM. 

Aquests actors han estat: propietaris de clubs privats BDSM, organitzadors d’esdeveniments 

culturals i associacions sense ànim de lucre. En referència als propietaris de clubs, es va 

contactar amb el personal gerent dels dos principals clubs BDSM per a públic principalment 

heterosexual de la ciutat de Barcelona: el Club Social Rosas5 i En la Órbita de Ío. Es va intentar 

també tenir reunions amb la gerència del principal club per a públic principalment homosexual, 

el Berlin Dark, però el canvi recent en la direcció de l’establiment i les reformes en l’activitat que 

s’hi desenvolupava no van permetre formalitzar el contacte. En referència a organitzadors 

d’esdeveniments, es va contactar amb un col·lectiu organitzador d’esdeveniments gay-BDSM, el 

Black&Shine, organitzadors del certamen Mr.Rubber Spain. I en referència a associacions sense 

ànim de lucre, s’han mantingut reunions amb l’associació radicada a Madrid BDSMK, l’associació 

Kinky Club de Gijón, l’Associació Fosk de Barcelona, el col·lectiu Munch Barcelona, i el col·lectiu 

Golfxs con principios, amb presència tant a Barcelona com a Madrid. Amb cada agent es va 

mantenir com a mínim una trobada presencial d’una durada que variava entre la hora i les dues 

hores, a més d’una fluida comunicació a través de les xarxes socials. Amb el Club Social Rosas5, 

a més, es va organitzar una jornada de taula rodona oberta als socis/es del club per a què 

poguessin comentar la visió que tenien sobre la seva pròpia realitat social. (Mereix la pena ser 

comentat que en aquesta trobada certes persones van criticar la tendència del personal 

acadèmic de recavar informació per al propi benefici, i després no fer-ne una devolució 
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adequada al col·lectiu; una situació que es volia evitar de totes totes amb el paradigma de 

metodologia comunicativa usada en la present investigació). 

I com a tercera via, un cop obtinguda la informació de les dues anteriors, amb l’ajuda del tutor 

de la investigació, el Dr. García Jorba, es va organitzar en forma de mapes conceptuals les àrees 

de coneixement implicades en l’objecte d’estudi. De cara àrea es va fer un apunt sobre la 

quantitat d’informació ja treballada en investigacions precedents, i la qualitat d’aquesta. Els 

aspectes susceptibles de ser estudiats a cada àrea, es van classificar segons l’interès que 

suscitaven en els investigadors, responent a continuació a la pregunta “per què es vol investigar 

això?”. Aquest exercici va permetre identificar els propis interessos personals de l’equip 

investigador, fer-los conscients, a fi de què aquesta situació pogués jugar a favor de la 

investigació en comptes de suposa un biaix (Manterola & Otzen 2015). Un cop realitzat aquest 

exercici, es va establir una proposta de màxims d’aspectes a estudiar, amb la visió conscient que 

seria improbable encabir-los tots en la present investigació. Aquesta proposta de màxims es va 

fer sempre en vista a l’objectiu general establert per a la investigació. 

En darrer terme, un cop perfilades les àrees a investigar, i tenint present el caràcter quantitatiu 

de la investigació, es va procedir a contactar amb dues persones expertes en la investigació 

quantitativa en sociologia, de cara a què poguessin aportar la seva visió sobre el plantejament 

que s’estava realitzant. Les dues persones triades van ser, per ordre cronològic de consulta, el 

Dr. Tormos Marin i la Dra. Alcaide Lozano. Es va realitzar una reunió de treball amb cada expert, 

en les quals es va rebre important ajuda sobre com plantejar els ítems a preguntar, com evitar 

biaixos en la resposta, com minimitzar les fonts d’error intern, entre d’altres. 

Durant aquesta fase 0 de la investigació, no es van registrar contratemps remarcables que 

n’alteressin l’execució. 

 

Fase 1 – Elaboració dels sistemes de recollida de dades 

En la fase 1, l’objectiu procedimental es centrava en, per una banda, definir el qüestionari base 

amb els ítems a registrar, i per l’altra implementar els canals de recollida operativa. 

En referència a l’elaboració del qüestionari, es va partir de l’usat per Puig-Rodas (2014) en el seu 

estudi sobre accidents i lesions no intencionades en les pràctiques BDSM. El motiu de treballar 

a partir d’aquest qüestionari va ser tant per la proximitat dels objectes d’estudi, com de 

l’experiència investigadora i de les potencialitats del mateix, tenint en compte dificultats i 

mancances internes que aquest havia tingut. Al mateix temps, en ser un qüestionari que ja havia 

estat administrat a la població d’estudi, facilitava la familiaritat d’aquesta amb el format del 

formulari i el redactat de les preguntes. D’aquest qüestionari es van eliminar totes aquelles 

preguntes que quedaven fora de l’objecte d’estudi de la present investigació. Les preguntes 

restants, van ser revisades i es van corregir les mancances detectades en la investigació 

precedent (citant un parell d’exemples, en l’ítem que recollia informació sobre pràctiques 

sexuals, es va diferenciar l’excitació i interès sexual en aquestes, de la seva pràctica real en els 

darrers 12 mesos, així com es va diferenciar si aquesta era realitzada en un paper actiu o en un 

paper passiu; es va corregir l’ítem que registrava el consum de substàncies psicoactives per a 

evitar el biaix per desitjabilitat social; Monterola & Otzen 2015). Posteriorment es va procedir a 

afegir aquells ítems que podien servir per a registrar informació de les àrees que s’havien 

establert com a interessants. Alguns d’aquests ítems, per la naturalesa de la informació 

requerida, al ser el primer cop que es preguntava en una enquesta sobre sexualitat a l’Estat 
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Espanyol, van haver de ser creades ad hoc. D’altres, i sempre que la situació ho permetia, van 

ser manllevats dels estudis de INE (2003) i el CIS (2008a; 2008b), amb la vista posada en poder 

comparar resultats entre les diferents mostres en cas d’investigacions futures, mantenint un 

nivell adequat de validesa interna. Malgrat la voluntat de poder mantenir aquests ítems 

manllevats el més fidels possibles al redactat original, degut a les discrepàncies detectades en 

aquest, es van haver de fer modificacions. La major part d’aquestes modificacions radicaven en 

ajustar les preguntes precedents, al marc teòric d’inclusivitat i neutralitat de la present 

investigació. A títol d’exemple, es van eliminar les distincions de gènere a l’hora d’establir quines 

preguntes es feien a cada persona entrevistada o com es formulaven, com també es va fer un 

redactat de les preguntes on es mencionessin els gèneres masculí i femení i no sols el masculí; 

també en acord al marc teòric d’un estudi sobre sexualitat humana no centrada en la genialitat, 

a l’hora de preguntar sobre la primera relació sexual com ho feien les investigacions precedents, 

es va cercar la fórmula que es va considerar més adequada per a assenyalar que es volia registrar 

la primera relació sexual coital, amb contacte genital i penetració, doncs es corria el risc que la 

mostra a analitzar pogués considerar com a “primera relació sexual” molt diversos tipus de 

conductes, que no haguessin permès una comparació futura de resultats (com ja s’ha comentat 

en el marc teòric). En tot cas, les diferents preguntes que es van anar elaborant sempre es 

redactaven des dels paradigmes de la inclusivitat i la diversitat, la perspectiva de gènere, i la 

dinàmica del cicle de vida. Tot i això, certs límits conceptuals s’han hagut d’establir per a evitar 

l’obtenció d’un tipus de dades no operatives. El cas més paradigmàtic d’aquest fet s’ha trobat 

en la variable 2.SEX. A l’hora de plantejar el redactat d’aquest ítem al qüestionari, es va obrir un 

debat per saber si era més adequat parlar de “gènere” de les persones informants o de “sexe”. 

Sent la opinió majoritària de l’equip investigador que al parlar de “gènere” s’està fent un èmfasi 

major en el factor cultural que el determina i en condiciona l’expressió (en consonància als 

treballs de, entre moltes altres autores, Bonvillain 2007), i que de ser així les opcions de resposta 

es multiplicaven exponencialment, es va optar per l’ús del mot “sexe”. Tot i que com diu Butler 

(1990) en el sexe biològic també hi ha un factor cultural, optant per aquesta paraula es facilitava 

la reducció del nombre de categories, que en el qüestionari eren marcades com a “femení”, 

“masculí” i “altres”, amb opció de clarificar a què es referia aquest altres. Gràcies a la inclusió 

de la tercera opció, totes les persones que no estiguessin conformes amb les opcions 

predeterminades ni amb el concepte “sexe” com a determinant de la seva identitat, tenien la 

possibilitat d’exposar la seva realitat personal. Si bé la opció de parlar de “sexe” enlloc de 

“gènere” no era la que conceptualment encaixava millor amb el marc teòric de la investigació, 

es va optar per fer aquesta petita concessió finalment. L’elecció dels mots “femení” i “masculí” 

enlloc de “dona” i “home” cercava allunyar-se del debat de què significa culturalment “ser dona” 

o “ser home” o de que ser un o altre ve marcat sols pel sexe. Aquesta opció es va valorar com la 

menys negativa de les possibles. Per a compensar la desviació de l’eix teòric que aquesta elecció 

suposava, dins d’aquesta mateixa pregunta es va incloure un petit scherzo a mode de clucada 

d’ull en el redactat i posterior codificació. Al situar les diferents opcions de resposta al 

qüestionari, la primera que apareixia era “femení”, i la segona “masculí”. D’aquesta manera es 

volia donar visibilitat a la dona en un món acadèmic i d’investigació on continua havent-hi 

dominància masculina. Però al mateix temps, a l’hora de codificar es va invertir l’ordre de les 

respostes, fent que a la categoria “femení” li pertoqués el valor 1 i a “masculí” el 0, contravenint 

simbologies fàl·liques i vaginals. 

El marc teòric d’inclusivitat, junt amb el de la diversitat, es va deixar notar també en les variables 

3.1.ORI.HOMO i 3.2.ORI.HETE. Aquestes variables tenien el seu redactat manllevat del 

qüestionari de INE (2003). Però es va incloure una petita variació en el mateix, al canviar la 
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fórmula “de otro sexo” per “de otros sexos” en les opcions de resposta. Aquest canvi permetia 

donar cabuda a aquelles realitats que defugien dels gèneres majoritaris femenins o masculins i 

es decantaven per terceres opcions, al mateix temps que encaixaven amb el paradigma de que 

els dos gèneres majoritaris no existeixen en oposició l’un de l’altre. 

Dins dels nous ítems redactats, es van incloure diverses preguntes que actuaven a mode de 

variables de control, per a poder detectar aquells registres amb una fiabilitat baixa. En un 

exemple, es va seleccionar del qüestionari de l’INE (2003) el redactat per a registrar la freqüència 

de l’activitat sexual coital (pregunta tancada amb 6 opcions de resposta), i compartia espai amb 

una pregunta de nova redacció, d’estil obert, on es registraven els dies transcorreguts des de la 

darrera relació sexual coital; aquests dos ítems, convenientment separats dins del qüestionari, 

permetien comparar les respostes per a poder assenyalar aquelles que eren discordants (p.e. 

haver assenyalat que es mantenien relacions sexuals amb una freqüència diària i després afirmar 

que havien passat més de 15 dies des de la darrera relació sexual coital). 

Un cop es va tenir una primera proposta de màxims, es va sotmetre a un procés de peer review 

per a ser avaluat amb altre personal investigador (amb un grup variable d’entre 4 i 6 persones 

de diferents disciplines, però totes elles vinculades a la investigació en sociologia). Aquest procés 

va constar de quatre sessions de revisió, en el que es valoraven els ítems centrant-se en la seva 

finalitat, redactat, format, situació dins del conjunt del qüestionari, com a principals elements. 

Després de cada sessió es realitzaven els pactes assenyalats o es reafirmava, de cara a la següent 

sessió, la idoneïtat de mantenir la forma prèvia de l’ítem. El cicle de revisions dins del peer 

review es va aturar un cop es van deixar de suggerir canvis substancials al qüestionari. Durant 

aquest procés, a part d’anar definint el redactat final de cada ítem, també es va anar depurant 

el nombre d’aquests, deixant caure certes variables del qüestionari, a canvi de fer-lo més 

operatiu (un qüestionari exhaustiu i massa llarg hagués pogut propiciar que certes persones 

entrevistades, per cansament, no acabessin de respondre’l; Monterola & Otzen 2015). El 

següent pas en l’elaboració del qüestionari definitiu va ser la seva distribució entre un grup 

reduït de representants de la població a investigar. Aquest grup es va composar amb persones 

cercant que fossin el més representatives de diferents visions i realitats que es podrien trobar 

dins del col·lectiu BDSM espanyol: home, homosexual, resident a l’Estat Espanyol però d’origen 

estranger, practicant del fist fucking i resident a Catalunya, en una població de menys de 50.000 

habitants; home, queer, activista, kinkster i resident a Madrid capital; home, heterosexual 

straight, practicant del shibari i resident a una capital de província a Galícia; dona, heterosexual, 

fetitxista del làtex, resident en població d’entre 50.000 i 500.000 habitats del País Valencià; dona 

transsexual, asexual, andalusa resident a l’àrea metropolitana de Barcelona; i dona, 

heteroflexible, sadomasoquista, aragonesa resident a Catalunya. Se’ls va demanar a aquestes 

persones que responguessin al qüestionari i que, a part, indiquessin quines preguntes les havien 

fet dubtar, o creien que no eren clares. Amb les seves respostes es va poder veure si la gent 

responia allò que es pretenia amb cada ítem, i aquelles preguntes que rebien una resposta no 

adequada, van ser modificades per a facilitar la recollida d’informació desitjada. I amb les seves 

apreciacions, es va modificar algun dels redactats o opcions de resposta (com per exemple, la 

inclusió de la paraula “dojo” com a un dels possibles llocs on es practicava BDSM, dintre de l’ítem 

que registrava en quins espais duien a terme les seves pràctiques). D’altres apreciacions però, 

tot i que van ser escoltades, no van suposar cap canvi en el redactat de preguntes, doncs ja 

havien estat considerades a l’hora de definir el marc teòric. Com, per exemple, pel que feia 

referència a preguntar pel “sexe” de les persones entrevistades i no pel “gènere”, al voler 

minimitzar els factors culturals en la definició d’aquesta característica humana. 
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El resultat final va ser un qüestionari de 7 pàgines amb 44 ítems distribuïts en tres apartats: 

relacions personals, on es registrava informació referent a les seves relacions sexoafectives 

actuals, les persones amb qui practicaven BDSM i orientació sexual; pràctiques sexuals, l’apartat 

més extens amb preguntes sobre les primeres experiències sexuals, nombre de parelles sexuals 

al llarg de la vida, satisfacció amb la pròpia vida sexual, discriminació a causa de la seva 

sexualitat, consum de serveis sexuals de pagament, pràctiques sexuals concretes, relació entre 

la seva identitat sexual i el seu entorn social, i consum de substàncies, entre d’altres; i dades 

finals, apartat amb denominació eufemística on es registraven dades sociodemogràfiques de les 

persones entrevistades, com ara professió, nacionalitat, estat civil, ingressos bruts anuals, 

religiositat, nombre de fills i filles, entre d’altres. L’estructuració del qüestionari estava realitzada 

en vistes de poder encabir el major nombre de preguntes en el menor espai possible, al mateix 

temps que el seu desenvolupament progressiu (en el pes emocional de les preguntes) intentava 

garantir que les persones entrevistades no deixessin preguntes sense respondre. A aquest tenor, 

no era en va que l’apartat de dades sociodemogràfiques es situés al final de tot i sota un 

denominador eufemístic, per a què la persona entrevistada no tingués recança en respondre’l 

apel·lant al pensament de “amb tot el que he respost ja, no ve d’aquí”. Els ítems de control es 

trobaven convenientment distribuïts i distanciat els uns dels altres pera no fer sospitar a la 

persona entrevistada i que no generés el biaix d’atenció o efecte Hawthorne (Manterola & Otzen 

2015). El qüestionari a més, incorporava tant preguntes de resposta oberta, de resposta tancada 

dicotòmica, de resposta tancada categoritzada i de resposta numèrica. Es pot veure una còpia 

del qüestionari a l’annex 3 del present article. 

Un cop es va tenir el formulari base, es van procedir a adaptar-lo a les diferents vies de recollida 

planificades. La primera via era la recollida en persona, pel que es va fer una impressió inicial de 

100 còpies. La segona via era la recollida virtual, a través d’Internet. A tal efecte es va construir 

una pàgina web amb l’adreça www.fetishproject.org, on les persones interessades en participar 

en l’estudi podien accedir al formulari. En aquesta pàgina web s’hi exposava la naturalesa de 

l’estudi, la seva finalitat i funcionament, i l’equip investigador que hi havia darrera. Al mateix 

temps que hi havia un formulari de contacte per a què totes aquelles persones o entitats que 

tinguessin dubtes o preguntes es poguessin posar en contacte amb l’equip investigador. En 

aquesta web es trobava també l’accés al qüestionari, el qual hi estava penjat en dos formats. El 

primer format era un pdf interactiu el qual podia ser descarregat lliurement, respost i enviat a 

l’adreça de correu del projecte. I el segon format era un enllaç a la plataforma de formularis 

Jotform. Usant l’interfície d’aquesta plataforma, es va crear una versió virtual del formulari on 

les persones podien respondre des de la mateixa plataforma i enviar des d’allí. Es va optar per a 

mantenir aquestes dues vies virtuals per a donar a les diferents persones participants la opció 

de triar amb aquell format amb el que es trobessin més còmodes per a respondre (sent la 

informació que es sol·licitava, d’una alta intimitat i privacitat, la qüestió de la comoditat i la 

seguretat es va considerar un factor a tenir en alta consideració). Finalment i com a material de 

suport, es va editar un flyer informatiu a dues cares (mida d’una vuitena part d’un DIN A4) a ser 

repartit en diferents locals BDSM a fi de poder arribar al major nombre de persones possible. 

Cal mencionar que es va cometre un error en l’elaboració del material de recollida de dades. 

Error que no va ser identificat fins que no es va dur a terme la recopilació de les dades i que per 

tant no va poder ser solucionat a temps. En la versió online del qüestionari, a la plataforma 

Jotform, no es va especificar una de les 44 pràctiques sexuals BDSM (l’ús de pinces) que eren 

registrades als ítems 26 i 27. Sent així, això va suposar una pèrdua d’informació. Limitada, però 

pèrdua al cap i a la fi. Si bé sí que era registrada aquesta pràctica en el qüestionari en paper i en 

pdf interactiu. 

http://www.fetishproject.org/
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Fase 2 – Recollida de dades 

Amb els materials de recollida de dades a punt, es va poder entrar en la següent fase, la de la 

recollida de dades pròpiament dita. En aquesta fase l’objectiu operatiu era aconseguir el major 

volum possible de respostes. Marcant-se com a quantitat mínima a recollir, una mostra de 500 

respostes vàlides. Es cercava que aquesta mostra fos el més representativa possible dels 

diferents perfils de persones practicants del BDSM que es podien trobar a la població estudiada. 

No havent-se definit encara quins eren aquests perfils (per falta de dades objectives suficients 

per a fer-ho), es va usar la informació obtinguda dels agents socials entrevistats en la fase zero 

de la investigació pera intuir a grans trets a quins sectors diferenciats caldria arribar. Els sectors 

objectiu eren: 

• dones i homes que es mouen dins de la comunitat BDSM heterosexual 

• homes que es mouen dins de la comunitat homosexual 

• dones lesbianes o bisexuals que es mouen només en entorns afins 

• homes heterosexuals que no es mouen en comunitat i sols accedeixen a serveis de 

pagament 

• persones que només en mouen en entorns virtuals 

• persones que no es mouen en cap entorn, ni virtual ni físic 

Així doncs, es dissenyaren accions específiques per a poder abastar tots els diferents sectors. 

Aquestes accions es van iniciar a finals juliol de 2016, aprofitant la celebració del Dia 

Internacional del BDSM (24 de juliol). Es va triar aquesta data no només per a jugar amb la 

complicitat del col·lectiu BDSM, al enllaçar amb un element simbòlic dins del seu imaginari, sinó 

també per una qüestió d’oportunitat, doncs els informadors consultats a la fase 0 van assegurar 

que hi havia moltes persones que sols acudien a actes socials en aquesta celebració. Es van 

acordar amb els dos principals clubs heterosexuals de la ciutat de Barcelona la realització de 

dues xerrades informatives sobre l’estudi. Aquestes xerrades es van dur a terme els dies 23 i 24 

de juliol, en les que es van poder recollir 51 qüestionaris en paper. Dues setmanes després es va 

llançar la campanya de recollida de qüestionaris a través d’Internet. L’acollida per part de la 

població BDSM de la campanya va ser molt millor del previst. Tant que en només una setmana 

de recollida a través de la web, ja s’havien recollit 486 respostes, havent-se superat doncs, 

l’objectiu de la mostra de 500 individus. La campanya de recollida a través de la web 

s’acompanyava de la publicitació de l’estudi en les diferents xarxes socials. Es van usar tant 

xarxes socials convencionals com ara Facebook o Twitter, com d’específiques BDSM com ara 

Fetlife o Recon. En aquestes xarxes es varen publicitar anuncis generalistes als murs principals, i 

es van obrir línies de converses en els diferents grups. Els grups on es penjaven aquests 

missatges eren seleccionats en base a dos criteris clau: estar centrats en alguna pràctica BDSM 

i ser dirigits a la població espanyola. Més enllà dels missatges que es pogueren penjar en 

aquestes xarxes, va ser clau per a la ràpida propagació de l’estudi els missatges de suport i 

adhesió al projecte que van fer certes persones clau en la comunitat BDSM: propietaris de clubs, 

gestors de comunitats virtuals, dòmines professionals, influencers, organitzadors 

d’esdeveniments, models, dissenyadores de moda, i demés persones amb una posició rellevant 

dins de l’escena BDSM espanyola. Algunes d’aquestes persones van fer els seus propis actes de 

difusió en xarxes socials a les que el personal investigador no havia tingut accés, com ara 

Mazmorra. En el cas de les diferents organitzacions sense ànim de lucre o clubs privats, les 

persones que els gestionaven varen fer crida al seu cercle d’influència, fet que propiciava un 
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efecte cascada que permetia arribar a persones que d’altre forma hagués estat impensable. 

Gràcies al funcionament que garantia el boca-orella, es van poder centrar els esforços en poder 

accedir a tots els col·lectius abans mencionats. 

A nivell físic, es va procedir a repartir els flyers impresos a les diferents botigues i clubs de l’àrea 

de Barcelona. Botigues com ara Zeus, Boxer, Egea, Nostromo, Kitsch, i clubs com els ja 

mencionats Club Social Rosas5 i En la órbita de Ío, però també al Clandestino, Berlin Dark i New 

Chaps. Els mateixos flyers es van fer arribar a diverses dòmines professionals per a què les 

repartissin entre els seus clients i entre les seves companyes de professió. Es va també 

incrementar la presència en actes públics (festes, trobades de corda, mercadillos) per a captar 

qüestionaris en paper. L’investigador es situava aleshores a la zona de barra dels diferents locals 

i en els moments de descans de les persones assistents, o aquelles persones que no estaven 

interactuant amb ningú, se’ls animava a participar. A aquest tenor cal destacar la celebració del 

certamen del Mr. Rubber Spain 2017, el desembre de 2016, un dels principals esdeveniments 

gay-BDSM de la ciutat de Barcelona, que va congregar no només a personal local sinó de tot 

l’Estat Espanyol i l’estranger. En aquest acte, vam comptar amb el suport de l’organització per a 

fer difusió de la investigació. En el cas concret de En la órbita de Ío, es va acordar la realització 

d’una xerrada mensual sobre psicologia i BDSM; en aquestes xerrades es debatien temes 

d’interès per a les persones assistents i en contrapartida es podia fer un recordatori periòdic de 

l’estudi i un feedback dels avenços que estava tenint. Com a darrera activitat física, aprofitant la 

presentació dels resultats provisionals de l’estudi al XIII Congreso Español de Sexología y VII 

Encuentro Iberoamericano de Profesionales de la Sexologia, realitzat a Madrid el desembre de 

2016, es va acordar amb les associacions Golfxs con principios y BDSMK d’aquella ciutat, la 

realització d’una xerrada-col·loqui per a parlar de com es fa investigació en sociologia de la 

sexualitat, amb el cas concret del present estudi. Moment en què es va poder aprofitar per a 

tornar a animar a la gent a participar, fer recollida de qüestionaris en paper, i per a posar cara a 

diverses persones que havien estat donant el seu suport a la investigació. 

A nivell virtual, i aprofitant que amb els missatges generalistes publicats ja anava arribant un 

degoteig constant de respostes al qüestionari, els esforços es van centrar en millorar la 

representativitat de la mostra. Es van usar dos indicadors principals de representativitat. Pel que 

fa als indicadors principals, aquests eren el gènere i la comunitat autònoma de residència. Amb 

el gènere, es va mirar de poder arribar a una paritat en la presència dels dos gèneres majoritaris, 

homes i dones. A aquest tenor, es va haver de fer major incidència en arribar a la població 

masculina que no a la femenina, doncs des de l’inici de l’estudi, es van anar rebent sempre més 

respostes de dones més que no pas homes. En el segon indicador, el de la comunitat autònoma 

de residència, es volia que la mostra fos representativa de la població espanyola en general. És 

per això que es van agafar els darrers estudis de població de l’INE (2016) i es va fer un rànquing 

de les diferents comunitats autònomes segons la seva població, amb observació de quin 

percentatge de població suposava cada una respecte al total. Un cop elaborat el rànquing, es va 

comparar de la mostra recollida, aquelles persones que havien respost a aquesta pregunta en el 

qüestionari. Un cop detectades les diferències entre població espanyola general i mostra, es feia 

incidència en recollir més respostes d’aquelles comunitats autònomes que estaven 

subrepresentades (ja fos en posició dins del rànquing o en percentatge de població). Per a captar 

aquestes respostes, o bé es publicaven anuncis en grups específics de les àrees buscades o bé 

es recorria a missatges directes a persones que les diferents xarxes socials identificaven com a 

residents en la zona desitjada. El fet d’escriure aquests missatges individualitzats va portar a un 

dels contratemps experimentats en aquesta fase, doncs el personal gestor de la xarxa social 

Fetlife va vetar la investigació i va bloquejar el compte usat en considerar que s’estava fent spam. 



18 

 

Es va trigar dues setmanes en aconseguir tota la documentació que requerien des de la 

plataforma per a autoritzar que es realitzés una investigació usant la seva xarxa social, fet que 

va endarrerir la investigació i va obligar a cercar noves vies d’arribar a les subpoblacions 

desitjades, doncs determinaren que quedava expressament prohibit dirigir-se a les persones de 

forma personalitzada. En compensació però, es van rebre d’altres ajudes, com va ser el 

recolzament de diverses persones des de dins de la mateixa xarxa que ampliaren el radi d’abast 

de l’estudi. Amb les altres xarxes socials abans mencionades, no es va tenir cap contratemps. 

Com tampoc ho van ser l’ús de Twitter i Facebook per a publicar informació sobre la investigació, 

rebent un molt bon feedback de persones actives en la comunitat BDSM alenant al seu cercle 

social a participar-hi. Una darrera acció mencionable, en l’àrea de la virtualitat, va ser el suport 

rebut pels mitjans de comunicació, que van permetre que la investigació fos difosa en canals 

d’abast nacional, com ara la Cadena Ser i el diari el País (edició virtual), gràcies al treball de la 

periodista Celia Blanco; i a nivell de Catalunya a través de Catalunya Ràdio, gràcies a tot l’equip 

del programa de Les mil i una nits de Maria de la Pau Janer, i a través de la revista d’oci Time 

Out Barcelona, en l’apartat LGTBI. Les mencions en aquests canals resultaven en un increment 

substancial de les respostes rebudes, en els dies posteriors a la seva publicació. 

Tots els avenços i accions dutes a terme eren registrades en un diari de camp, per a dur un 

control dels missatges publicats, les accions dutes a terme, i les respostes rebudes. Dins 

d’aquestes respostes s’hi incloïa el retorn que certes persones participants en l’estudi feien del 

mateix. Retorns tant positius com negatius, que eren respostos, dins del paradigma de 

metodologia comunicativa imperant a l’estudi. Les crítiques vers l’estudi que assenyalaven 

vertaders errors del mateix eren guardades de cara a usar-les en la valoració de la validesa de 

l’estudi i per a poder establir millores en futures investigacions 

 

 

Fase 3 – Tractament i preparació de dades 

Segons anaven arribant les dades aquestes eren tractades i preparades per al seu futur anàlisi. 

L’objectiu d’aquesta fase del procés doncs, era la de tenir una base de dades operativa per a un 

futur tractament amb programari estadístic. 

Per a facilitar el procés de depuració, es va optar per a treballar amb els fulls de càlcul de 

Microsoft Excel 2016. L’elecció era motivada per la versatilitat del programa a l’hora de filtrar 

dades, així com pel ràpid funcionament en el maneig d’un gran volum de dades amb un baix 

requeriment de memòria de l’equip informàtic. Es va crear doncs un arxiu Excel .xlsx amb una 

estructura de files i columnes per a casos i variables el més similar possible al que hauria de ser 

després traspassat al programari de tractament estadístic. A partir d’aquí, les dades es van anar 

traspassant de diferent manera segons la via d’entrada de cada formulari. 

Per als formularis recollits a través de la plataforma virtual Jotform, aquests eren descarregats 

en format Excel de forma automàtica. Al ser aquesta la principal via d’entrada de formularis, per 

a fer més manejable el procés de preparació, es va fer el buidatge en tres tandes: la primera 

tanda comprenia tots els casos recollits des de l’inici de la recollida fins al 19 de novembre del 

2016; la segona tanda des de la data mencionada fins al 12 de gener del 2017; i la tercera tanda 

des d’aquesta data fins al tancament definitiu de la recollida. En totes tres tandes el procediment 

era el mateix. S’iniciava amb la detecció dels casos repetits, una acció que es podia dur a terme 

gràcies a que la plataforma Jotform registrava la IP des de la que s’havia efectuat l’enviament 
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del qüestionari. Cada cop que una IP es detectava com a repetida en dos casos (mai es va donar 

una repetició triple o superior), s’observaven la resta de variables recollides, i en cas d’haver-hi 

concordança es procedia a eliminar un dels dos casos. En les situacions en les que els dos casos 

repetits no eren completament idèntics (p.e. casos en les que una persona havia enviat un 

qüestionari a mitges i l’havia completat en un segon enviament), es fusionaven les respostes, 

amb el criteri que en cas d’haver-hi divergències en algunes variables es triaria sempre el valor 

més alt o amb més informació. El cas duplicat que es mantenia era assenyalat amb un codi intern 

per a remarcar la seva entrada doble, i se li atorgava un valor de baixa fiabilitat en la variable 

estipulada a tal efecte. Un cop depurats aquests casos, es procedia a adaptar el registre de dades 

en format Jotform al registre en format Excel, principalment separant en varies variables aquella 

informació múltiple que era registrada en una sola variable (p.e. el conjunt de variables 

30.*.LOC.*, lloc on habitualment duien a terme les seves pràctiques sexuals BDSM era recollida 

a través de Jotform en una variable única, que era disgregada en nou variables diferents). El 

tercer pas era transformar en valors numèrics les respostes, assignant valors específics per als 

casos perduts per absència de resposta o per resposta invàlida. Algunes variables de pregunta 

oberta però, no va ser possible de codificar-les; aquestes variables (17.ES.BDSM, què és per 

ells/elles el BDSM; 18.SENT.BDSM, què senten quan practiquen BDSM; 19.SENT.POST, què 

senten després de practicar BDSM; 23.2.DISC.COM, forma en la que han sofert discriminació; 

29.1.PERJ.BDSM.COM, com els podria perjudicar si es sabés de la seva sexualitat BDSM) no 

serien adaptades per a ser tractades amb programes d’anàlisi estadístic i es guardava el seu 

contingut per a un ulterior anàlisi amb programes d’anàlisi qualitatiu. En darrer terme, quan els 

casos recollits per aquesta via tenien ja codificades totes les respostes, es procedia a atorgar un 

valor a la variable 45.FIAB, que mesurava la fiabilitat de la resposta, a aquells casos que no el 

tinguessin ja per tractar-se de casos duplicats. Els valors d’aquesta variable eren dos, alta 

fiabilitat i baixa fiabilitat, i es van usar diversos criteris per a atribuir-ne un o altre. El primer 

criteri i més senzill estava en la presència d’un elevat nombre de variables sense resposta. Els 

perfils que excedien del 50% de variables sense resposta eren considerat perfils incomplerts i 

per tant de baixa fiabilitat. El segon criteri estava en la incoherència de respostes. Per tal de 

detectar casos incoherents s’havien establert diverses parelles d’ítems que es trobaven repartits 

al llarg del qüestionari, ítems que registraven informació solapada, i que la resposta 

contradictòria dels quals feien sospitar de baixa fiabilitat. Les parelles d’ítems eren: assenyalar 

no tenir una relació afectiva amb ningú (4.SIT.AF) junt amb assenyalar el sexe d’alguna de les 

seves parelles afectives (5.*.SEX.PER.*); assenyalar alguna edat de primera relació sexual 

(7.EDA.VIR) junt amb no haver tingut encara relacions sexuals (7.1.VIR); haver-hi una alta 

incoherència entre la freqüència de relacions sexuals en els darrers 12 mesos (10.1.FREC.SEX.12) 

i els dies transcorreguts des de la darrera relació sexual completa (31.DIA.ULT.SEX); assenyalar 

que ningú té coneixement de les seves pràctiques sexuals (16.SAB.NIN) junt amb assenyalar 

alguna persona com a coneixedora (16.SAB.FAM, 16.SAB.HER...); assenyalar que es resideix en 

un municipi de més de 500.000 habitants (43.TAM.MUN) en una comunitat autònoma on no 

existeixin poblacions d’aquesta mida (39.CC.AA). Quan dues o més parelles mostraven respostes 

contradictòries s’aportava un valor de baixa fiabilitat. I el tercer criteri estava en l’error en la 

resposta, o dit d’una altra manera, presentar una resposta que evidenciava que no s’havia entès 

el seu enunciat, com per exemple, respondre “no” a les variables 15.*.VIV.* enlloc de dir amb 

quines persones vivia en aquell moment del seu procés vital, o respondre “escassos” o valors 

baixos tipus “17,3” o “120” en la variable d’ingressos bruts anuals (38.INGRES), on els valors 

esperats es suposaven de l’ordre dels milers. En aquest cas, no hi havia cap parella de variables 

de control i aquest criteri era aplicable a tota variable de resposta oberta i es tenia en 
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consideració junt amb el criteri anterior. Al final del cribratge, els casos que no havien rebut cap 

mena de puntuació eren assenyalats, per defecte, com a d’alta fiabilitat. 

Per als qüestionaris recollits a través de paper o enviats per correu electrònic en forma de 

formulari pdf, el procés va ser molt similar. Cada cop que es recollia un qüestionari era 

emmagatzemat i numerat, evitant així el poder identificar la persona que havia aportat les seves 

dades i mantenint-ne la privacitat. Deixant transcórrer més de dues setmanes des de la seva 

recepció, i agrupant-los en blocs de mínim 3 formularis, cada formulari era després llegit i 

traspassat un a un a la base de dades en Excel, seguint el mateix sistema de codificació que 

s’havia usat anteriorment per a les respostes via web. Al passar directament els qüestionaris del 

seu format original a la taula Excel no era necessari fer l’adaptació de les respostes en el pas 

intermedi que sí requeria el format Jotform. A més a més, al llegir cada cas de forma total, es 

podia fer una ràpida visualització mental de les respostes, el perfil del cas i la coherència de les 

mateixes. Aquesta coherència, sumada a les anotacions fora de lloc i als criteris de fiabilitat 

abans estipulats, servien per a atorgar el valor de la variable 45.FIAB, entre alta fiabilitat i baixa 

fiabilitat. 

Un cop tots els casos rebuts havien estat traspassats al mateix full de càlcul d’Excel es feia una 

segona comprovació de possibles casos duplicats, per a assegurar que cap persona hagués 

respost per vies diferents. En aquests pas, els diversos casos s’ordenaven segons diferents 

variables que feien fàcilment identificables els perfils repetits. Variables com ara l’edat (1.EDA), 

l’edat de la primera relació sexual (7.EDA.VIR), la professió (33.PROF), el nivell d’estudis 

(37.NIV.EST) o els ingressos bruts anuals (38.INGRES). El conjunt de casos eren ordenats per 

filtres segons alguna combinació d’aquestes variables i es feia un visionat general dels mateixos. 

Si es detectava alguna parella de casos que mostrava similituds en dues o més variables, es feia 

una lectura més en profunditat de totes les variables d’aquells casos per a determinar si eren 

repetits o no. Cap cas va haver de ser eliminat posterior a aquest cribratge. El resultat final va 

ser una taula amb 1,036 casos totals i 390 variables, 404,040 caselles de dades que van ser 

revisades una per una (amb varies revisions) per a garantir-ne la correcció i que no s’havia tingut 

cap mena de pèrdua d’informació per errors tipogràfics o de procediment en la seva codificació. 

Un cop les dades havien estat completament codificades en el full de càlcul Excel, es va procedir 

a traspassar-les a format SPSS, el programa d’anàlisi estadístic triat. Usant el full de càlcul d’Excel 

com a referent, es va crear la base de l’arxiu, marcant totes les característiques de les variables 

i registrant les etiquetes dels valors de de les diferents variables codificades. En casos com en la 

variable professió (33.PROF), amb 298 categories diferents més els diversos valors perduts o 

referents a altres situacions que no eren professions (estudiants, pensionistes, 24 valors més en 

total), el convenient enregistrament previ va ser fonamental. Un cop la plantilla va ser enllestida 

es va procedir al traspàs de dades en tandes de 100 casos, per a evitar la saturació del 

processador de l’ordinador que pogués portar a la pèrdua de l’arxiu. A l’annex 2 es mostra un 

llistat amb les variables establertes, mostrant nom, descripció i tipologia de resposta. 

 

En aquesta fase de la investigació es van experimentar un seguit de contratemps que afectaren 

a la validesa de les dades recollides. Fins que no es van traspassar les dades al full de càlcul 

d’Excel no es va poder fer evident que el plantejament inicial d’algunes preguntes feia que les 

dades resultants no tinguessin una alta operativitat, fet que va suposar haver de d’invertir 

esforços en una codificació posterior. A part que en tot procés de recodificació sempre hi ha la 

possibilitat que les dades perdin part de la seva validesa. Aquest fet va ser sobretot evident en 
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la variable 16.SAB.*.*, en la qual el format de recollida ha induït a forces errors en la resposta 

fet que ha limitat la utilitat de la variable. També en el conjunt de variables que recollien 

informació sobre el consum de drogues (variables 22) presentaven errors de resposta que 

evidenciaven que moltes persones no havien entès el format de la pregunta (si una persona 

assenyalava haver consumit haixix en els darrers 12 mesos, implicava que de facto també l’havia 

consumit “algun cop durant la seva vida”, opció que se solia no assenyalar, doncs algunes 

persones suposaven que sols es podia marcar una o l’altra opció). Un altre contratemps que va 

dificultar el procés de treball de la present fase va ser que, per a estalviar temps, es va començar 

a recodificar i manipular dades quan encara s’estaven tenint entrades de qüestionaris. Això va 

suposar que les noves respostes recollides afegissin modificacions al treball previ. I si bé es va 

haver de dedicar doble esforç en la codificació i depuració (suposant una pèrdua de temps 

malgrat l’estalvi anterior), en el resultat final s’ha pogut evitar la presència d’errors degut a 

aquest fet. 

 

 

Fase 4 – Anàlisi de dades 

En la quarta fase de l’estudi, l’objectiu operatiu es centrava en valorar l’operativitat de les dades 

obtingudes. Per a tal cosa, es van realitzar els primers anàlisis, simples, usant l’IBM SPSS versió 

23. Cal remarcar l’objectiu doble, tant de realitzar una primera imatge característica de la mostra 

recollida com de comprovar la funcionalitat de les variables. 

En aquest anàlisis, el primer que es va fer va ser establir un filtre per a treballar només amb els 

casos on la fiabilitat de la resposta fos alta. Malgrat que aquest fet podia comportar perdre varis 

centenars de respostes, es va considerar necessari per a mantenir la validesa de les dades. Amb 

els casos seleccionats, es va procedir a realitzar una anàlisi per estadístics descriptius de les 

diferents variables. Segons la naturalesa de la variable, al programari se li demanava extreure 

uns o altres estadístics i gràfics. Sent així, eren les variables escalars com ara 1.EDA o 7.EDA.VIR 

les que eren sotmeses a un anàlisi més exhaustiu, demanant estadístics com la mitja, mitjana, 

moda, desviació estàndard, error de la mitja, variància, quartils, mínim i màxim, rang, asimetria, 

error d’asimetria, curtosi, i error de la curtosi, a més de demanar gràfics d’histograma amb corba 

normal. A les variables ordinals, la petició era menor, demanant mitjana i moda, i només en 

aquells casos en els que el nombre de categories de la variable era suficientment gran com per 

ser considerades com a quasi escalars, també mitja i quartils (com ha estat el cas de la variable 

44.ORI.POL). En la major part de casos, a les variables ordinals s’ha demanat la representació en 

gràfic de barres, però ocasionalment, i segons la naturalesa de la informació continguda, es 

recorria al gràfic de sectors (com ara amb nacionalitat, 32.NAC) o a l’histograma (com en el cas 

de la mencionada orientació política 44.ORI.POL, variable amb 10 categories que feien adequat 

l’ús de l’histograma). Finalment, les variables categòriques eren aquelles a les que se’ls han 

demanat menor quantitat d’estadístics descriptius, sent en molts casos només la moda. I en 

aquelles variables on les categories de resposta es restringien al “sí” o “no”, no es cercava més 

informació que la freqüència de cada opció de resposta. Pel que fa als gràfics que les 

acompanyaven, altre cop han estat variant entre barres o sectors, optant pel primer quan la 

variable tenia un major nombre de categories possibles. 

La petició d’estadístics descriptius s’ha anat duent a terme de forma seqüencial, començant per 

la variable 1.EDA i anant seguint. Gràcies a poder veure quines variables eren susceptibles de 

poder aportar informació per aquesta petició directa, s’ha pogut també identificar quines 
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variables necessitaven de ser modificades per a poder treballar-hi. Sent així, algunes variables 

han hagut de ser recodificades en noves variables, o bé s’han hagut de crear noves variables que 

vinguessin a complementar la informació continguda en les originals. Per exemple, a partir de 

les variables 36.1.NO.FI.M, nombre de fills i 36.2.NO.FI.F, nombre de filles, s’ha creat una tercera 

variable (36.3.NO.FI.TOT) que resultava de la suma de les dues anterior per a saber el nombre 

total de fills de tots els sexes de cada cas. El conjunt de variables sobre quines persones sabien 

de les seves pràctiques sexuals (variables 16.SAB.*.*) i l’ús de substàncies psicotròpiques en la 

seva vida i en les pràctiques sexuals (variables 22) havien estat construïdes a mode de poder 

registrar el màxim d’informació possible i que posteriorment permetien una simplificació (com 

ara per a saber qui havia consumit algun tipus de substància psicoactiva, fos quina fos, al llarg 

de la seva vida o en els darrers 12 mesos). O bé la variable 38.INGRESS, de la qual es va crear 

una variable paral·lela on es distribuïa els diferents casos per trams d’ingressos, per a poder fer 

posteriorment comparacions de mitjanes. Aquesta manera de procedir doncs, ha permès 

identificar quines variables serien adequades d’usar per a una futura comparació de mitjanes, o 

la realització de taules quadrades i anàlisis comparatius entre subgrups de dins de la mostra. 

Exemples d’aquestes adaptacions identificades són exposats en l’apartat de resultats, en les 

variables triades per als estudis previs inclosos en el present article. 

 

 

Fase 5 – Devolució 

Com a part de la metodologia comunicativa del projecte, es contemplava com a fase transversal 

a les anteriors el realitzar una devolució progressiva del desenvolupament i resultats del 

projecte. L’objectiu operatiu d’aquesta fase era doncs que les persones participants com a 

mostra d’estudi poguessin beneficiar-se de la investigació. S’han realitzat un seguit d’accions 

agrupades en diferent categories. 

Com a devolució principal, es van realitzar diferents xerrades acordades amb activistes i 

associacions BDSM. El desembre de 2016, de la mà de Golfxs con principios es va fer la primera 

devolució de resultats provisionals i del plantejament de la investigació. Es va realitzar una 

conferència/debat de dues hores de durada al Café Volta de Madrid. Amb una assistència 

d’aproximadament entre 50 i 100 persones. Posteriorment, dins del cicle de col·loquis que 

l’equip investigador realitza al club En la Órbita de Ío, s’ha fet en dues ocasions (gener i març) 

exposicions de l’evolució de l’estudi. En el moment de redactar aquest article, es tenen pactades 

sessions de devolució amb el Club Social Rosas 5, En la Órbita de Ío i La Gàbia, tots tres espais 

de l’àrea de Barcelona. S’està en contacte amb l’associació BDSMK de Madrid, el Kinky Club de 

Xixón i la Kbanya de Platja d’Aro (Girona), per a accions de difusió, però encara sense format 

acordat. 

En segon lloc, es va realitzar (i es continua fent) devolució a través de les xarxes socials. Aquesta 

devolució es realitzava en tres formats. Primer responent a tots els missatges individuals que a 

través de la xarxa social les persones participants i/o interessades dirigien directament a l’equip 

investigador. No s’ha deixat cap missatge sense respondre. En segon lloc, tornant a entrar en els 

fils de discussió on s’havia demanat col·laboració per a anar donant resposta als nous missatges 

que hi apareixien. Aquesta revisió de fils es feia un cop al mes. Cal recordar que en aquests fils 

de discussió amb anterioritat s’havien situat les eines de contacte necessàries per a què les 

persones interessades poguessin escriure directament a través de missatge privat. I en tercer 
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lloc, penjant missatges directes als diferents murs (Facebook, Fetlife) on es deixaven anar 

microcàpsules amb les dades que s’anaven obtenint. 

Finalment, la tercera via de devolució realitzada ha estat a través dels mitjans de comunicació. 

Gràcies a la connivència de diferents mitjans esmentats anteriorment, s’ha pogut anar introduint 

dades al coneixement públic. Abans de cada aparició als mitjans, es feia un avís a les diferents 

xarxes socials per a què les persones interessades poguessin estar atentes i escoltar-ho o llegir-

ho. 

 

 

RESULTATS 

Un cop acabada la recollida de dades, codificació i depuració de casos invàlids, s’havien registrat 

1,036 casos totals, dels quals 987 eren casos vàlids. Aquests casos es van dividir en 828 casos 

d’alta fiabilitat i 159 casos de baixa fiabilitat. Els anàlisis posteriors es van centrar només en els 

828 casos d’alta fiabilitat. Les taules de dades i gràfics derivats d’aquests anàlisis es troben 

exposats a l’annex 1. 

Analitzant les diferents variables escollides, la fotografia obtinguda de la mostra, s’exposa 

variable per variable: 

 

1.EDA – edat 

Variable que registrava l’edat de la persona, en forma de variable escalar. Amb una n=811, els 

valors de l’edat de les persones integrants de la mostra es movien entre els 18 anys i els 66, com 

a valors mínims i màxims. Cal recordar que un requisit per a participar en l’estudi era ser major 

d’edat. Es van registrar casos de persones menors d’edat, que van ser exclosos als situar-los en 

el grup de baixa fiabilitat. La mitjana d’edat estava en els 35.26 anys, amb una desviació típica 

de ±10.563. La mediana estava als 35 anys i els percentils del 25 i 75, situats als 26 i 43 anys. La 

moda era de 24 anys. (taula 1). A l’analitzar l’histograma resultant (figura 2), veiem que la curtosi 

està en -0.644 amb un error de ±0.171, és a dir, tenim els casos força repartits en un ampli rang 

d’edat, sent una gràfica platicúrtica. Al mateix temps és una gràfica amb una asimetria del 0.361 

amb un error de ±0.086. Una asimetria comprensible si tenim en compte l’existència del límit 

inferior estipulat als 18 anys però no cap límit superior, que fa que hi hagi una cua de la corba 

més accentuada al seu costat dret i que l’eix central de la gràfica estigui desplaçada cap a 

l’esquerra. 

 

2.SEX & 2.1.SEX.ALT & 2.2.SEX.ALT.AGRU – sexe 

Variable que registrava sexe de la persona. Cal recordar, com s’ha mencionat al marc teòric i a 

la metodologia, que per a fer més operativa l’anàlisi de dades s’ha optat per registrar sexe i no 

gènere. Variable nominal amb tres opcions de resposta codificades del 0 al 2: femení, masculí i 

altres. Amb una n=826, 428 persones han marcat l’opció “femení” (51.8%), 374 la opció 

“masculí” (45.3%) i en 24 casos l’opció altres (2.9%) (taula 2 i figura 3). De l’opció altres, amb la 

segona variable (2.1.SEX.ALT) hi ha hagut 1 cas sense resposta, fet que deixa una n=23, on la 

resposta més freqüent era “gènere fluid” (5 casos), seguit de “queer” (3 casos) (taula 3). 
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3.1.ORI.HOMO & 3.2.ORI.HETE – orientació sexual 

Variable doble que registrava les diferents orientacions sexuals. Les dues variables, idèntiques, 

prenien la forma de variable ordinal en format d’escala Likert de 9 graus de resposta. Registrada 

de forma doble segons el model de Storms (1980) i no com a una única orientació, com marquen 

Kinsey, Pomeroy & Martin (1948). El primer que s’observa és que la variable sobre orientació 

vers persones del mateix sexe (es segueix usant la nomenclatura de la variable 2.SEX) té un major 

volum de valors perduts que no pas la d’orientació vers persones d’altres sexes (109 versus 45) 

(taules 4, 5 i 6). Seguidament, que el valor de la mediana és inferior en la orientació vers 

persones del mateix sexe que no en la orientació vers altres sexes (5 a 9). I finalment, en tots 

dos casos la moda ha obtingut un valor de 9. Els gràfics de barres obtinguts (figures 4 i 5) ens 

mostren una diversa distribució dels casos, havent-hi en totes dues variables un pic al valor de 

major orientació (9), com ens indicava la moda, però sent molt accentuada l’acumulació de casos 

en aquest valor en l’atracció vers altres sexes, mentre que en l’atracció vers el propi sexe té una 

distribució més repartida de casos. 

 

4.SIT.AF & 4.1.SIT.AF.ALT – situació afectiva 

Variables que registraven les diferents situacions afectives en les que es podria trobar una 

persona, entenent com a tal no l’estat civil (variable sociodemogràfica que serviria per a 

complementar aquesta, si es fessin anàlisis conjunts). Les situacions afectives s’han 

conceptualitzat en base a veure de quina forma establien pactes de parella en els eixos 

d’afectivitat i sexe (anant des de la monogàmia fidel fins al poliamor). El resultat ha estat una 

variable nominal amb 7 possibles opcions de resposta codificades del 0 al 6: no tenir relació 

afectiva amb ningú, amics amb benefici, parella tancada, parella tancada però amb amants, 

parella oberta, poliamor, i altres opcions. S’han registrat n=824 respostes (taula 7 i figura 6) sent 

la parella tancada la més freqüent (amb 217 casos, 26.3%), seguida dels amics/gues amb benefici 

(158 casos, 19.2%) i la parella oberta (146 casos, 17.7%). Parella tancada amb amant/s (89 casos, 

10.8%), sense relació afectiva (86 casos, 10.4%) i poliamorós/a (83 casos, 10.1%) aglutinen, a 

distància, uns percentatges menors de la mostra. I finalment la opció altres sols representa 45 

casos (5.5%). D’aquests (taula 8), la opció de relacions D/s és la que més casos ha aglutinat (8), 

si bé hi ha hagut força diversitat de respostes en els n=59 casos registrats. 

 

7.EDA.VIR & 7.1.VIR & 8.EDA.COMP.VIR – primera relació sexual coital 

Variables que registraven un element controvertit de l’estudi. Doncs com s’ha indicat 

anteriorment, s’ha hagut de reformular la pregunta incorporada a INE (2003) i CIS (2008a; 

2008b) al tenir el present estudi un concepte diferent de què és una relació sexual. Recordem 

doncs que el redactat del qüestionari va optar per usar el mot “virginitat” com a millor forma de 

resumir la primera relació sexual amb penetració i/o contacte de genitals. Dada recollida de 

forma triple, amb dues variables escalars per a registrar les edats pròpies i de la parella sexual, i 

una escala nominal de resposta binària per a registrar els casos que encara no havien dut a terme 

les seves primeres relacions sexuals coitals. En primer lloc, amb una mostra de n=818, veiem 

que la mitja d’edat pròpia estava en els 17.76 anys (desviació típica de ±3.326), amb una 

mediana de 17 anys i una moda de 18 anys (taula 9). Els percentils del 25%, 50% i 75% ens 
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mostren línies de tall als 16, 17 i 19 anys respectivament, remarcant que el 90% de la mostra ja 

havia tingut la primera relació sexual coital abans d’arribar als 21 anys. L’histograma resultant 

(figura 7) ens deixa més clar (visualment) aquesta concentració de casos. Només cal veure 

l’elevació de la corba a leptocúrtica, amb una curtosi de 4.947 (error estàndard de ±0.171). Es fa 

curiós remarcar que els 10 casos perduts concorden amb les 10 persones que han assenyalat 

expressament que encara són verges (un 1.2% de la mostra). Pel que fa a la parella sexual amb 

la qual van tenir aquesta primera experiència, amb una n=804 (taula 10), el primer que s’observa 

és que la mitja d’edat és superior, situant-se als 21.05 anys (amb una desviació típica del ±6.473), 

amb una mediana de 19 anys i una moda de 18. Els percentils del 25, 50 i 75 per cent es troben 

situats als 17, 19 i 23 anys respectivament (sent superiors als marcats per a l’anterior variable). 

En la variable anterior es remarcava l’elevació de la corba de l’histograma; en aquesta és encara 

major, tenint una curtosi del 0.781 (amb error estàndard de ±0.172), marcant una corba 

leptocúrtica (figura 8). Si continuem comparant aquestes dues variables veiem com el rang és 

major en l’edat del company/a sexual que no en el de la pròpia persona enquestada (56 versus 

30). Però seguint amb la tònica d’una menor edat de la persona enquestada, el valor mínim 

d’aquesta està en 8 mentre que en el del company/a sexual en 11. En veure aquest valor tan 

baix (els 8 anys), es va observar concretament aquest cas i es va veure que la persona amb qui 

va tenir la primera relació sexual coital era d’una edat molt més avançada, 50 anys. El valor 

màxim d’edat en que es va tenir aquesta primera experiència es situava als 38 anys, mentre que 

l’edat del company/a sexual s’enfilava fins als 67. 

 

9.SEX.REL.SEX – sexe de les persones amb les qui ha mantingut relacions sexuals coitals 

Altres cop en aquesta variable es mantenia l’ús del mot sexe enlloc de gènere per a fer més 

operatives les dades. Variable que registrava la tendència a escollir parelles sexuals segons el 

sexe, en un gradient (ordinal de 5 categories) que anava des de només amb persones del seu 

mateix sexe fins a només amb persones d’altres sexes. Amb una n=819, la mitja estava al 2.62 

(si bé amb només 5 categories, no és una mesura del tot adequada). La mitjana al 3 i la moda al 

3, és a dir, “més amb persones d’altres sexes que no del meu mateix sexe” (taula 10). Els valors 

però s’observen millor a la taula 11 i, sobretot, al gràfic de barres que la representa (figura 9). 

Com s’observa, la posició exacta intermèdia és la menys seleccionada, i hi ha una gran 

acumulació de casos en les categories més inclinades cap a l’heterosexualitat (o no-

homosexualitat), que concentren el 66.1% dels casos. 

 

10.1.FREC.SEX.12 & 10.2.FREC.BDSM.12 – freqüències d’activitat sexual i BDSM 

Variable doble que registrava d’una banda la freqüència de les relacions sexuals completes (és 

a dir, coitals en les seves diverses variants) en els darrers 12 mesos, i de l’altra les relacions o 

activitat BDSM duta a terme en el mateix període de temps. Es tractava de dues variables 

ordinals que manllevaven les categories de l’estudi de l’INE (2003): diàriament, cada 2 o 3 dies, 

un cop a la setmana, un cop cada dues o tres setmanes, un cop al mes i, finalment, amb menor 

freqüència, numerades del 0 al 5. El nombre de respostes en ambdues variables és similar 

(n=825 i n=824, respectivament), si bé trobem algunes diferències posteriors. Els valors de la 

variable 10.1.FREC.SEX.12 són més baixos que els de 10.2.FREC.BDSM.12 tant en la mitja, com 

en la mitjana com en la moda (taula 12). Les mitges són 2.45 versus 3.20, si bé per ser una 

variable ordinal amb poques categories (6 en total, com es pot observar a les taules 13 i 14 i en 

la figura 10) seria millor fixar-se en la mitjana (2 versus 3). La moda és la que mostra una 
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divergència major, sent 1 en les la freqüència de relacions sexuals (que equival a un cop cada 2 

o 3 dies) i 5 en la freqüència de pràctiques BDSM (que equival a “amb menor freqüència”). 

Aquesta tendència de freqüències major en l’activitat sexual que en la BDSM es mostra també 

en els percentils, sent 1, 2 i 3 per a l’activitat sexual i 2, 3, 5 per a l’activitat BDSM (límits que 

marquen els punts de tall del 25, 50 i 75% respectivament). 

 

11.1.N.P.SEX.VID & 11.2.N.P.BDSM.VID – nombre de parelles sexuals i BDSM 

Variable doble que registrava el nombre de persones amb les que s’ha tingut activitat sexual 

coital al llarg de tota la vida del subjecte, i el nombre de persones amb les que s’havia tingut 

activitat BDSM en el mateix període de temps. Una variable manllevada de INE (2003) si bé 

s’havia duplicat; de tipus ordinal amb 6 opcions de resposta codificades del 0 al 5: amb 1 

persona, amb 2 persones, amb 3 o 4 persones, amb de 5 a 9 persones, amb més de 10 persones, 

i la darrera, mai he tingut relacions. La duplicitat de la variable va obligar a posar una nota 

aclaridora per a assenyalar que una mateixa persona podia comptar en ambdues columnes. Com 

en les variables anteriors el nombre de respostes és molt similar (n=825 i n=826, 

respectivament). Si bé el valor de la mitja és superior en el nombre de parelles sexuals (3.33 

versus 2.19). Però com en el cas anterior també, per la naturalesa de la variable es fa més 

adequat mirar la mitjana, de 4 versus 2, respectivament, valors que es repeteixen en la moda 

(taula 15). Les taules 16 i 17, així com la figura 11 mostren un repartiment desigual dels casos. 

Mentre que en el cas de les parelles sexuals la major part de valors s’acumulen en les categories 

de “de 5 a 9 persones” i “més de 10 persones” (amb un 18.7% i un 61.2% de casos, 

respectivament), en les parelles BDSM el repartiment és més regular, rondant en tots els casos 

al voltant del 20%. 

 

12.SAT.SEX & 13.PAP.SEX – satisfacció i importància de la sexualitat 

Dues variables consecutives que registraven la satisfacció amb la pròpia vida sexual, la primera, 

i la importància que la sexualitat tenia en la vida de la persona, la segona. Ambdues manllevades 

de INE (2003). Variables ordinals amb 5 categories la primera (codificada de 0 a 4, molt satisfet/a, 

bastant satisfet/a, ni satisfet/a ni insatisfet/a, bastant insatisfet/a, molt insatisfet/a) i 4 

categories la segona (codificades del 0 al 3, molt important, bastant important, poc important, 

gens important). La mostra és igual en totes dues variables (n=826), com també ho és la mitjana 

i la moda, establerta en 1 (bastant satisfet/a en la primera variable i bastant important en la 

segona). La mitja, tot i que no ens és una mesura molt significativa al tractar-se de variables 

ordinals amb poques categories, sí que és diferent entre les variables, estant per sobre de 1 

(bastant satisfet/a; 1.16) a la primera variable però per sota de 1 a la segona (bastant important; 

0.76) (taula 18). Les comparacions entre les variables es fan més visibles en contrastar els 

percentils per al 25, 50 i 75%, situats a 0.75-1-2, en la primera variable i 0-1-1 a la segona. És a 

dir, els percentils del 25% i del 75% són menors en la variable que mesura la importància del 

sexe en la seva vida que no en la que mesura la satisfacció amb la seva vida sexual. Els valors 

disgregats de les freqüències es troben a les taules 19 i 20, com també a les figures 12 i 13. En 

el cas de la variable 12.SAT.SEX, veiem com el 73.6% de la mostra es considera molt satisfet/a o 

bastant satisfet/. I en la variable 13.PAP.SEX l’acumulació de casos en el molt i el bastant (aquest 

cop en referència a la importància) suposen el 42.4% i 44.6% respectivament (sumant en total 

el 87.0% dels casos). 
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14.1.EDA.PLA & 14.2.EDA.IDE & 14.3.EDA.PRA & 14.4.EDA.SOC – cicle vital BDSM 

Aquest conjunt de quatre variables cercava fer una fotografia del “cicle vital BDSM”, manera de 

resumir com una persona anava creant la seva identitat sexual BDSM. Ho feia en base a registrar 

les edats en les que van tenir lloc quatre punts clau del desenvolupament sexual: edat en la que 

va experimentar per primer cop un plaer amb quelcom relacionat amb el BDSM (tot i que en 

aquell moment no ho pogués identificar com a tal); edat a la que va identificar que aquell plaer 

que sentia estava relacionat amb el BDSM; edat en què va realitzar per primer cop una pràctica 

BDSM amb algú; i edat en la que va acudir a un esdeveniment social BDSM (anar a un club, una 

festa, taller, trobada comuna, etc.). Totes elles eren doncs variables escalars. Dels molts anàlisis 

que se’n podien fer, s’ha realitzat per al present estudi només un anàlisi de freqüències (com en 

els anteriors casos). El nombre de casos vàlids per a cada variable ha anat variant. Així, el major 

nombre (n=802) el trobem en la primera, en registrar el primer plaer experimentat, seguit de la 

primera pràctica (n=767), seguit de quan va identificar que li agradava el BDSM(n=751) i 

finalment i a força distància de les altres, quan va participar d’un esdeveniment social (n=545). 

Cal dir que dins dels valors perduts d’aquesta darrera hi havia moltes respostes de “no” o de 

“encara no ha passat”. A la taula 21 podem veure aquestes dades així com els valors de les 

mitges, que mostren una clara progressió: 16.33±7.756 anys, 22.75±8.353 anys, 26.20±8.402 

anys i 30.21±8.685 anys. Es pot fer un càlcul fàcil per a saber les distancies que hi ha entre 

mitjanes fent una simple resta (si bé no és el millor mètode d’anàlisi que ens proporciona l’SPSS 

23). Començant per la primera i anant endavant aquestes distàncies són de 6.42 anys, 3.45 anys 

i 4.01 anys. Sumant totes les distàncies tenim una diferència de 13.88 anys entre la mitja de la 

primera variable i la mitja de la quarta. Però aquest càlcul sols és una aproximació, al no tenir 

en compte les desviacions estàndards de cada mitja. Unes desviacions que es mouen entre els 

7 i els 9 anys (valors que, com en altres estadístics d’aquest grup de variables, tenen el seu valor 

menor en la primera de les variables, i el major en la quarta i darrera d’elles). 

Pel que fa a la resta d’estadístics descriptius, la tendència és la mateixa. Les mitjanes es mostren 

en progressió, 15 anys – 20 anys – 24 anys – 29 anys; com també ho fan les modes, de 15 anys 

– 18 anys – 18 anys – 30 anys. Els rangs que separen els valors més baixos i més alts de cada 

variable és mostren força elevats, sent el de la primera variable de 52 anys, 51 anys els de la 

segona i tercera variable (identificar i compartir) i 44 anys el de la quarta. Els valors mínims els 

trobem en 1 anys (experimentar), 4 anys (identificar), 5 anys (compartir) i 16 anys (socialitzar). 

Els valors màxims són 53 anys (experimentar), 55 anys (identificar), 56 anys (compartir) i 60 anys 

(socialitzar). Es poden veure resumides les dades exposades a la figura 14. En darrer terme, els 

estadístics que fan referència a la distribució gràfica de les dades, veiem que totes les variables 

presenten una asimetria vers l’esquerra (amb valors de 1.312±0.086, 0.999±0.089, 0.791±0.088, 

0.625±0.15, respectivament). Vers les curtosis, l’edat del primer plaer és la que mostra una 

curtosi més accentuada (2.565±0.172), fent-la corba leptocúrtica. La següent variable, edat en 

que va identificar, també és leptocúrtica, però de menor intensitat (curtosi de 0.633±0.178). En 

canvi, les altres dues variables presenten una corba platicúrtica (curtosis de 0.086±0.176 i 

0.064±0.209, respectivament). 

Per l’extensió limitada de la fase d’anàlisi de dades, no s’ha extret tot el potencial dels estadístics 

obtinguts, deixant-se per a investigacions futures.  
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23.1.DISC.SN & 29.PERJ.BDSM.SN – discriminació i perjudici social 

Dues variables bastant separades en el qüestionari que inicialment es contemplaven com a 

variable control però que al calcular se li han trobat altres usos. En la primera variable es 

demanava a la persona que exposés si havia estat mai discriminada degut a la seva sexualitat 

BDSM, mentre que en la segona que valorés si creia que li perjudicaria en cas de què es fes 

pública la seva orientació sexual BDSM. Ambdues variables eren de forma nominal, amb 

resposta binària de sí o no. El nombre total de casos a la variable 23.1.DISC.SN era de n=824, i el 

de la variable 29.PERJ.BDSM.SN de n=810. En la primera, 639 persones (el 77.6%) afirmaven no 

haver-se sentit mai discriminades a causa de practicar BDSM, mentre que 185 persones (l’altre 

22.4%) afirmaven que com a mínim un cop s’havien sentit discriminades a causa de practicar 

BDSM (taula 22). En la segona variable, 316 persones afirmaven que creien que no li perjudicaria 

socialment si la gent sabés de les seves pràctiques sexuals (el 39% de la mostra), mentre que 

494 afirmaven creure que sí els podia perjudicar (el 61% restant) (taula 23). 

 

24.COL.BDSM – col·lectiu dins del BDSM 

Variable en forma de resposta oberta que preguntava a la persona entrevistada amb quin 

col·lectiu dins del BDSM s’identificava més. Les respostes obtingudes han estat traspassades a 

noves variables (24.*.COL.BDSM.*) agrupant les respostes més freqüents en categories. 

D’aquesta manera es podia mantenir informació d’aquelles respostes que assenyalaven més 

d’un col·lectiu de referència. Aquestes variables no tenien valors perduts doncs la falta de 

resposta era equiparada al “no identificar-se amb aquell col·lectiu”. En la codificació, aquells 

col·lectius que agrupaven menys de 3 casos eren ajuntats com a “altres” (24.23.COL.BDSM.ALT) 

i es mantenia l’opció “ningun” (24.24.COL.BDSM.NIN). Dels 22 col·lectius principals registrats 

només dos superen els 200 casos: submís/a amb 261 casos (31.5%) i Dominant/Dom amb 260 

(31.4%). Tres col·lectius superaven els 100 casos: fetitxista amb 148 casos (17.9%), masoquista 

amb 119 casos (14.4%) i practicant de shibari amb 111 casos (13.4%). Seguidament es posiciona 

el col·lectiu swinger amb 87 casos (10.5%) i ja a bastanta distància la resta de col·lectius, estant 

8 d’ells per sobre dels 10 casos i els altres 9 col·lectius per sota de la desena. Cal remarcar que 

l’opció altres aglutina a 32 casos (3.9%) i que 9 persones (1.1%) afirmen no sentir-se identificades 

per cap col·lectiu. El resum d’aquestes dades es pot veure a la taula 24 i a la figura 15. 

 

30.*.LOC.* – llocs on duu a terme les pràctiques BDSM 

Conjunt de 9 més 1 variables que registraven diferents opcions de llocs freqüents on realitzar 

les seves pràctiques BDSM, essent les possibles respostes: a casa, a qualsevol lloc; a casa, en una 

habitació concebuda a tal efecte; en un club, dojo o similar, obert al públic; fora de casa, en un 

local o masmorra pròpia; en una masmorra privada de lloguer per hores; en una habitació 

d’hotel o allotjament turístic; en espais d’oci no BDSM; a l’aire lliure; i a d’altres llocs, opció per 

a la qual es podia assenyalar on. La persona podia marcar més d’una opció. A excepció de 

l’especificació de l’opció “altres”, la resta eren de resposta binària “sí” o “no”. Com en casos 

anteriors, es tracta de variables sense valors perduts ja que la falta de resposta era equiparada 

al “no”. El lloc més freqüent on es duen a terme les pràctiques BDSM és a la pròpia residència 

de la persona, amb 602 casos (72.7%), un valor supera per un poc més del doble 

l’immediatament següent, les habitacions d’hotel i allotjaments turístics (amb 300 casos, el 

36.2%). Seguidament estan els clubs BDSM oberts al públic i similars, amb 283 casos (34.2%) i, a 
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bastanta més distància l’aire lliure (191; 23.1%), habitacions dins del domicili concebudes a tal 

efecte (115; 13.9%), masmorres de lloguer per hores (105; 12.7%), espais d’oci no BDSM (95; 

11.5%), i en darrer terme, l’opció menys freqüent de les principals és la masmorra privada fora 

de casa, amb 47 casos (el 5.7%). En 127 casos (15.3%) s’ha assenyalat que també es duien a 

terme les pràctiques en altres espais. Aquestes dades es poden veure resumides a la taula 25 i 

la figura 16. En la variable 30.9.2.LOC.ALT.QUI es registraven aquestes opcions on, en cas de 

resposta múltiple, es mantenia només la primera que s’havia estipulat. De les 127 persones que 

van assenyalar l’opció altres, es van registrar 122 respostes vàlides. Algunes persones van 

aprofitar aquest espai per a fer puntualitzacions a la seva resposta i es van considerar com a 

invàlides. Cap d’aquestes respostes vàlides va superar les opcions principals prefixades, sent les 

més freqüents casa de la seva parella (20 casos), del Dominant/a (16), d’amics/gues (16) o 

d’altres persones (14) (taula 26). 

 

 

El segon conjunt de variables analitzades fa referència a indicadors sociodemogràfics. 

 

32.NAC & 32.1.NAC.ALT - nacionalitat 

Variable que registrava la nacionalitat de la persona entrevistada, amb opcions de resposta: 

espanyola, estrangera o ambdues. La segona variable registrava quina nacionalitat estrangera 

s’era. Ambdues variables eren doncs nominals, la primera amb tres opcions de resposta 

codificades del 0 al 2, i la segona amb 25 opcions de resposta totals, codificades del 0 al 19 els 

països estrangers, més una doble nacionalitat no espanyola (franco-mexicana, valor 20), dos 

valors per a assenyalar “Llatina” i Europa (48 i 49 respectivament, en casos que indicaven zona 

geogràfica però no país) i dos valors més (50 i 51) per a assenyalar les persones que havien 

respost com a nacionalitat “Catalunya” o “Euskal Herria” (respectivament). D’aquesta manera 

s’ha pogut obtenir una informació addicional sobre aspiracions nacionalistes dins de la 

investigació. A la taula 27 podem veure recollides les freqüències de la primera variable. Amb 

n=827 respostes, 775 persones afirmaven tenir nacionalitat espanyola (93.7%), 47 persones 

(5.7%) ser d’una altra nacionalitat, i 5 persones (0.6%) tenir doble nacionalitat, espanyola més 

una altra. Aquestes dades han estat plasmades a la figura 17. A la taula 28 s’hi mostren quines 

són les nacionalitats de les persones no espanyoles (o les segones nacionalitats dels 5 casos 

abans mencionats), també representades a la figura 18. En total s’han registrat n=58 respostes, 

valor que se suposarien la suma de les 47 persones estrangeres, més les 5 persones amb doble 

nacionalitat (52) més 6 casos extres: 4 persones com a catalanes, 1 com a euskalduna i 1 persona 

que s’identificava com a llatina. 

 

34.SUBORD – subordinats laborals 

Variable que registrava el nombre de persones subordinades que es tenien a l’entorn laboral. 

Variable ordinal generalista dels estudis sociodemogràfics del CIS i l’INE amb 4 opcions de 

resposta codificades de 0 a 3: ninguna, d’1 a 5 persones, de 6 a 10 persones, més de 10 persones. 

Les taules 29 i 30 ens mostra les freqüències recollides. Amb n=807 respostes, l’opció majoritària 

(que és al mateix temps moda i mitjana) està en no tenir cap persona subordinada a la feina amb 

539 casos (66.8%), seguida de la opció de tenir entre 1 i 5 persones sota la seva responsabilitat 
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(158 casos, 19.6%). Les altres dues opcions són més minoritàries, si bé no segueixen una 

tendència progressiva, ja que la opció de tenir més de 10 persones al seu càrrec, amb 69 

respostes (8.6%) és més freqüent que la de tenir entre 6 i 10 persones (69 respostes, 5.1%). 

Aquestes dades es troben representades a la figura 19. 

 

35.EST.CIV – estat civil 

Variable que registrava l’estat civil legal de la persona entrevistada. Variable nominal generalista 

dels estudis sociodemogràfics del CIS i l’INE, amb 6 opcions de resposta codificades del 0 al 5: 

solter/a, parella de fet, casat/da, separat/da, divorciat/da i vidu/a. S’han registrat un total de 

n=824 (taula 31), d’entre els que els solters i solteres eren l’estat més freqüent, amb 447 casos 

(54.2%) seguit de les persones casades amb 149 casos (18.1%) i les parelles de fet amb 106 casos 

(12.9%). Les tres opcions menys freqüents han estat les persones divorciades amb 90 casos 

(10.9%), les persones separades amb 30 casos (3.6%) i les persones vídues amb 2 casos (0.2%). 

Aquestes dades es troben representades a la figura 20. 

 

37.NIV.EST – nivell d’estudis 

Variable que registrava el nivell màxim d’estudis assolit. Variable ordinal generalista dels estudis 

sociodemogràfics del CIS i l’INE, amb 9 opcions de resposta codificades del 0 al 8: analfabet, 

estudis primaris complets o incomplets; ensenyament general secundari de primera etapa; 

ensenyaments de grau mig de Formació Professional; ensenyament general secundari de segona 

etapa; ensenyaments de grau superior de Formació Professional; estudis universitaris de 

llicenciatura o grau; estudis universitaris de postgrau o màster; i estudis universitaris de doctorat 

o postdoctorat. S’han registrat un total de n=827 respostes (taula 32), sent la mitja de 5.51 amb 

una desviació estàndard de ±1.474. Que si bé, pel nombre de categories podria ser un estadístic 

amb significat, degut a la naturalesa de la variable, és més adequat fixar-se en la mitjana, situada 

al 6 (estudis universitaris de llicenciatura o grau), sent la moda de 6 també. Els percentils dels 

25%, 50% i 75% són 5, 6 i 7, respectivament (recordar que 5 equival a estudis de FP de CFGS i 7 

equival a estudis universitaris de postgrau o màster). Aquests percentils ens indiquen una 

acumulació a la part alt dels estudis: el 75% de les persones enquestades tenen estudis de CFGS 

o superiors. I si ens fixem en la taula 33, les persones amb estudis universitaris suposen el 59.4% 

de la mostra. En la figura 21 es pot observar aquesta acumulació de casos. Les opcions amb 

menor representació han estat les dels estudis inferiors: no s’ha registrat cap cas 

d’analfabetisme (0%), d’estudis primaris 9 casos (1.1%), i d’estudis secundaris de primera etapa, 

28 casos (3.4%). 

 

40.REL & 40.1.REL.ALT – religió 

Variable que registrava el credo religiós amb el que s’identificava la persona. Variable nominal 

generalista dels estudis sociodemogràfics del CIS i l’INE. Però que ha estat modificada en les 

seves categories, amb un resultat de 6 categories codificades del 0 al 5: catolicisme, altre tipus 

de cristianisme, islam, altres religions, ateisme i agnòstic/a. En els estudis del CIS i l’INE, els 

diferents tipus de cristianisme es mostren disgregats en la variable principal. En el present estudi 

s’han relegat a la variable secundària, de resposta oberta. Es van registrar n=822 casos (taula 

34). D’aquests la resposta més freqüent va ser ateisme, amb 351 casos (el 42.7% de la mostra) i 
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la menys freqüent l’islam, amb només 2 casos (0.2% de la mostra). La opció catolicisme va rebre 

132 respostes, el 16.1% de la mostra (figura 22). La opció altres va registrar 71 respostes (8.6% 

de la mostra). A la taula 35 es poden veure les 74 respostes vàlides registrades a la variable 

40.1.REL.ALT; més respostes que no pas persones que havien assenyalat la opció altres en la 

variable 40.REL (i sense comptar amb 2 respostes invàlides). Aquest fet és degut a que van fer 

servir aquesta opció de resposta oberta per a fer aclariments o anotacions per a la variable 

anterior o fins i tot anotacions en general (respostes desestimades com a invàlides). La variable 

40.1.REL.ALT mostrava una gran varietat de respostes, sent les més freqüents el budisme amb 

13 casos (més 3 respostes més de budisme mesclat amb altres religions), i la religió Ásatrú i la 

Wiccana, amb 4 casos cadascuna. 

 

43.TAM.MUN – mida del municipi 

Variable que registrava la mida del municipi de residència. Variable ordinal generalista dels 

estudis sociodemogràfics del CIS i l’INE, si bé el format usat en la present investigació ha estat 

extret d’INE (2003). Constava de 4 opcions de resposta codificades del 0 al 3: menys de 10.000 

habitants, de 10.000 a 50.000 habitants, de 50.000 a 500.000 habitants i més de 500.000 

habitants. Es van obtenir n=819 respostes, amb una mitja de 1.94, valor que en una variable amb 

tan poques categories no és massa representativa. La mitjana estava en el 2 (poblacions d’entre 

50.000 i 500.000 habitants), sent la moda 3 (poblacions de més de 500.000 habitants). Els 

percentils per al 25%, 50% i 75% són 1, 2 i 3 respectivament (taula 36). Si mirem la taula 37, 

podem complementar les dades dels percentils per a veure que en els valors superiors de la 

taula es concentren el 69.7% de la mostra. El valor més baix el tenim al 0 (poblacions de menys 

de 10.000 habitants) on sols hi ha un 11.7% de la mostra (96 casos). Per a tenir una imatge més 

gràfica, es poden observar aquestes dades a la figura 23. 

 

44.ORI.POL – orientació política 

Variable que registrava la orientació política de la persona entrevistada en un eix continu entre 

esquerres i dretes. Registrat en forma d’escala Likert, amb 10 opcions de resposta codificades 

del 0 al 9. Si bé s’hagués preferit tenir 9 opcions de resposta, s’ha mantingut en 10 per concordar 

amb el format ordinal usat per INE i CIS en els seus estudis sociodemogràfics. El valor 0 

representava identificar-se amb l’extrema esquerra i el valor 9 amb l’extrema dreta, situant així 

el 4 al centre esquerra i el 5 al centre dreta. En total es van registrar n=764 respostes, amb una 

mitja de 2.13±2.256, sent la mitjana 2 i la moda 0. Els percentils del 25%, 50% i 75% es trobaven 

situats al 0, 2 i 4 respectivament. Al tenir 10 valors possibles, es va demanar a l’SPSS treure 

l’histograma, i la representació gràfica que ens surt mostra una asimetria del 1.094±0.88 i una 

curtosi de 0.593±0.177, cosa que suposa tenir una corba lleugerament leptocúrtica desplaçada 

cap a l’esquerra. Aquests valors es poden observar a les taules 38 i 39 i a la figura 24. 
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DISCUSSIÓ 

Entrant a la discussió dels resultats obtinguts, cal remarcar un cop més, que aquests sols són 

una mostra inicial del potencial de la base de dades obtinguda, el vertader objectiu de l’estudi. 

El valor d’aquesta base es tindrà en compte en l’apartat de conclusions. Al mateix temps, al 

tractar-se d’anàlisis quantitatius simples, sols estadístics descriptius, es fa complicat donar una 

explicació exhaustiva de les causes que hi ha darrera, i sols podem entrar en el terreny de 

l’especulació en molts casos. Futurs anàlisis més complexos, de les dades obtingudes, poden 

ajudar a concretar aquestes especulacions, com també ho poden fer realitzar estudis qualitatius 

paral·lels. 

Valorant la variable 1.EDA, veiem que ens trobem amb una mostra eminentment jove, fet que 

ho demostra tenir una mediana situada als 35 anys(o bé que més d’una tercera part de la mostra, 

el 34% té menys de 30 anys), mentre que sols aproximadament un 10% de la mostra té 50 anys 

o més. Tot i això, el gran valor de la desviació estàndard de la mitja (de ±10.563) ens indica una 

gran dispersió de casos dins del rang. Havent estat el formulari online la principal via d’entrada 

de les respostes, es podria suposar que aquest fet potser ha causat que hi hagués 

subrepresentació de les persones d’edat més avançada (d’aquí tenir només un 10% de majors 

de 50 anys). Una altra possible explicació seria que no hi ha tantes persones de major edat degut 

a què les persones que tenen 50 o més anys haurien nascut abans de l’any 67, en ple franquisme, 

i per tant en un entorn de mancança de llibertats sexuals que podria fer que molta gent que 

potser tenia tendències BDSM no hagués explorat la seva sexualitat de jove, i que en 

conseqüència tampoc ho hagi fet de gran. Una tercera explicació estaria en què la gent d’edat 

més avançada es troba retirada de la vida social BDSM i per tant no s’ha assabentat de 

l’existència de l’estudi. Caldria realitzar una investigació qualitativa per a poder donar resposta 

a aquest dubte. 

En la següent variable, sobre el sexe (2.SEX i derivades), ressalta el fet que hi hagi 6.5 punts de 

diferència entre el nombre de dones i el d’homes. Doncs en les investigacions clàssiques sobre 

BDSM des de la psicologia sempre s’havia afirmat que les “parafílies” eren eminentment 

masculines (i es continua afirmant, com fan Dawson, Bannerman & Lalumière 2016). El present 

estudi diu el contrari, potser perquè en els estudis clàssics es menystenia la sexualitat de la dona 

i no se li contemplava la opció de tenir sexualitat no normativa (ni cap sexualitat, en el fons). O 

bé potser perquè les dones de la comunitat BDSM espanyola tenen menys pors a l’hora de 

manifestar la seva sexualitat (doncs ja que han hagut de superar diferents discriminacions  fins 

a poder gaudir d’una sexualitat diferent, han superat pors i prejudicis propis). Tot i això, cal 

remarcar que en la recollida en viu de dades, en els clubs BDSM visitats a nivell qualitatiu es pot 

afirmar que es solien veure més homes que dones. Dit sigui de passada, no es va visitar cap espai 

exclusivament de públic femení. Pel que fa al 2.9% de la mostra que s’ha acollit a la categoria 

“altres”, es considera tot un èxit del disseny del formulari. Més quan diverses persones del 

col·lectiu transsexual i intersexual en missatges privats han manifestat la seva satisfacció amb el 

redactat del qüestionari. Una persona en concret va afirmar que “personalment no suelo 

responder a estos formularios pues no me siento incluidx”, situació que no havia sentit en aquest 

cas. Valoracions positives similars es van rebre també des del col·lectiu d’asexuals i 

genderbenders. 

En referència a les variables sobre l’orientació sexual (3.1.ORI.HOMO & 3.2.ORI.HETE) és 

destacable la diferència entre casos perduts entre les dues variables, sent un més del doble que 

l’altre. Aquest fet es podria explicar o bé pel prejudici a fer afirmacions sobre la pròpia possible 

orientació homosexual, o bé com a forma triada per a certes persones per a afirmar que la seva 
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orientació homosexual és nul·la. La distribució dels casos tan dispar seria interessant d’analitzar 

en un futur diferenciant la mostra entre dones i homes, per veure si es compleixen les 

afirmacions de Diamond (1993) o les de Callis (2014) sobre l’existència de més casos de 

bisexualitat entre les dones que no entre els homes. Amb els resultats actuals però, el que sí es 

pot afirmar és que tenir una moda situada en el valor de major atracció en les dues variables ens 

indica que ens trobem davant d’una població molt sexualitzada, afirmació que es troba 

recolzada per les dades recollides a la variable 13.PAP.SEX, en la que el 42.4% dels casos afirmen 

que la sexualitat té un paper molt important en la seva vida i el 44.6% que és bastant important 

(sumant en total el 86.9% dels casos). 

La variable referent als tipus de relacions afectives (4.SIT.AF & 4.1.SIT.AF.ALT) ens aporten 

informació doble. Per una banda mostren que sols un percentatge minoritari de la mostra no 

tenen relació afectiva amb ningú (10.4%), un valor que (acompanyat de futurs anàlisis que ho 

ratifiquessin) podria usar-se per a explorar el mite de què les persones amb una sexualitat BDSM 

són afectivament solitàries i que no tenen relacions afectives. El 89.6% restant de la mostra sí 

que té algun tipus de relació afectiva. Però, comparteix amb aquestes persones la seva sexualitat 

BDSM? D’aquest punt se n’encarregaria el conjunt de variables 6.*.COMP.BDSM.*, que no ha 

estat analitzada encara. Així es podria saber si, a més de sí tenir relacions afectives, poden 

integrar la seva sexualitat BDSM amb les seves parelles afectives. I per l’altra banda, també 

aporta informació sobre com conceben les relacions afectives i el paper del sexe en aquestes. 

Una informació a la que ens podem apropar veient que, del grup de persones que sí tenen una 

relació afectiva de les possibles llistades sols el 31.3% (26.3% respecte el total de respostes 

vàlides) tenen una relació afectiva amb exclusivitat sexual. La resta contemplen diferents 

opcions de tenir sexe amb altres persones, ja sigui en format de parella oberta, poliamor, o 

tenint amants tot i estar oficialment dins d’una parella tancada. Seria interessant comparar 

aquestes dades amb el gruix de la població espanyola, si és que existeixen, per a veure si suposa 

diferències en la forma d’entendre les relacions afectives i el pacte de parella. Pel que fa a les 

opcions altres, per a poder extreure informació vàlida seria necessari fer una recodificació en 

una nova variable en la que s’agrupessin casos per tipologies. Doncs per exemple, si s’ajunten 

els diferents casos que giren al voltant d’una relació D/s, el valor pujaria de 8 a 22. Però cal tenir 

en compte que moltes persones han usat també aquesta variable de resposta oberta per a fer 

anotacions, cosa que es fa evident al contrastar el nombre de persones que han assenyalat la 

opció altres (47) amb les que han contestat a la variable 4.1.SIT.AF.ALT (59). Divergeixen de 12 

casos. 

Interpretant les variables 7.EDA.VIR, 7.1.VIR i 8.EDA.COMP.VIR, el primer que es pot dir és que 

és una de les variables susceptibles de ser comparades amb la població general espanyola en 

futures investigacions, al mateix temps que es podria fer comparació de mitjanes si es divideix 

la mostra per trams d’edat de les persones entrevistades. Amb les dades que es tenen però, és 

interessant veure com de forma global les persones tenen una tendència a tenir la primera 

experiència sexual coital amb gent de major edat. Estaria bé, per a acabar de confirmar aquesta 

dada, crear una nova variable que fos resultat de la resta de les dues edats, per a registrar la 

diferència mitjana entre les mateixes i saber en quants casos la persona entrevistada era d’edat 

menor que el seu company/a sexual. És interessant veure també com en una franja força curta 

d’edat quasi totes les persones ja han tingut la seva primera relació sexual coital. Cosa que ens 

és indicada pels percentils de 16, 17 i 19 anys per al 25, 50 i 75% de la mostra respectivament. 

El 50% central de la mostra ha tingut aquesta primera relació sexual coital entre els 16 i els 19 

anys. Una concentració d’experiències que es veu més accentuadament en l’histograma, com 

ens marca l’elevat valor de la curtosi (4.947±0.171) com també el fet que la corba es trobi 
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desplaçada cap a l’esquerra (aquest segon punt ens diu que, a més d’estar concentrats, la 

tendència és a tenir les primeres relacions sexuals més tirant cap a les edats primerenques que 

no pas tardanes, en comparació a la mitja). Com també es veu en l’histograma de les edats de 

les parelles sexuals, tot i que en aquesta darrera es pot observar una major cua a la dreta de la 

corba (la seva asimetria és més elevada que l’anterior, amb un valor de 2.259±0.086). Aquesta 

cua explica en part la diferència de les mitges d’edat: són pocs casos, però amb edats tan 

elevades que fan augmentar la mitja. La curtosi d’aquesta gràfica és també major a l’anterior 

(7.781±.172), mostrant una major concentració de casos en un cert rang d’edats (al voltant dels 

16-19 anys). És a dir, si comparem les dues variables, veiem que les persones de la mostra tenen 

tendència a concentrar les seves primeres experiències sexuals coitals en un estret rang d’edat, 

però no tant com el de les persones amb les que tenen aquestes primeres experiències sexuals. 

Si bé hi ha més casos extrems en les parelles sexuals que les acompanyaren, sobretot pel que 

refereix a edats elevades). Com s’ha dit, aquestes són unes de les variables amb les que més es 

pot treballar en un futur. Sobretot usant-la com a variable dependent d’altres variables de 

l’estudi. 

Com en el cas de les variables sobre l’orientació sexual, la variable 9.SEX.REL.SEX estaria molt bé 

d’analitzar-la disgregada entre dones, homes i altres, per a observar si hi ha diferències 

significatives dins de la mostra. Amb l’anàlisi actual és poca la informació que se’n pot extreure, 

com ara que s’ha presentat una baixa presència de comunitat exclusivament homosexual. 

Caldria comparar si aquesta quantitat de persones que només han tingut sexe amb persones del 

seu mateix sexe de la mostra és equiparable amb la que és present a la població general 

espanyola per a saber si en la mostra és alta o baixa. Com també estaria bé veure entre les dues 

poblacions si hi ha diferències entre els valors intermedis, que assenyalen posicions de bi o 

pansexualitat. 

Interpretant les variables 10.1.FREC.SEX.12 i 10.2.FREC.BDSM.12, el que s’observa és que en 

general, la població analitzada manté una major freqüència de relacions sexuals completes que 

no de relacions amb pràctiques BDSM. Inicialment es podria suposar com a lògica si tenim en 

compte la naturalesa de les pràctiques BDSM, que se suposen de major elaboració i complexitat 

que el sexe genital. Però centrar-se en aquesta explicació suposaria deixar de banda altres 

possibles explicacions. Com per exemple (i aquí entrem en el món de l’especulació) la dificultat 

per a tenir un espai/lloc adequat per a realitzar-les; recordem que part de la nostra mostra té 

una relació afectiva que pot suposar l’existència de fills o la convivència amb altres familiars a la 

mateixa llar, i no sempre es té la intimitat desitjada. Depenent de la naturalesa de la pràctica 

BDSM que aquella persona vulgui dur a terme, no es pot realitzar a la llar de residència (pensem 

en el ponyplay, joc de rol en què s’imita la relació entre el genet i la seva muntura). O la 

disponibilitat d’una parella sexual, doncs un 10.4% de la mostra afirmava no tenir una relació 

afectiva amb ningú (si bé en aquest estudi no s’ha analitzat la variable que explora amb quines 

persones es comparteixen les pràctiques sexuals BDSM). Una exploració adequada d’aquestes 

variables 10.*.FREC.*.12 junt amb la del lloc on realitzen habitualment les seves pràctiques 

BDSM ens podria donar informació sobre si, per exemple, aquelles persones que no duen a 

terme les pràctiques BDSM a casa seva són també les que tenen una menor freqüència en la 

seva realització. 

En les variables 11.1.N.P.SEX.VID i 11.2.N.P.BDSM.VID, el que s’observa és que per termes 

generals, les persones de la mostra han tingut més parelles sexuals amb les que han practicat 

sexe genital (de mitjana de 5 a 9 parelles) que no amb les que han practicat BDSM (de mitjana 2 

parelles). El fet que aquesta situació es repeteixi als percentils i a la moda ens pot fer suposar 
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que a les persones que practiquen BDSM els és més difícil trobar parelles de joc amb les que dur 

a terme les seves activitats BDSM que no pas parelles per a tenir sexe genital. En el cas de la 

variable que registra el nombre de parelles amb les que han tingut sexe genital, al ser 

manllevada de l’INE (2003) es fa susceptible de fer una comparació entre poblacions. De 

moment però, és remarcable assenyalar que 505 de les 825 persones (un 61.2%!) hagi tingut 

més de 10 parelles sexuals al llarg de la seva vida. Sense usar el marc de referència espanyol, 

ens dóna pistes d’una alta promiscuïtat sexual. Amb les dades i els anàlisis actuals però, no es té 

prou informació per a donar hipòtesis que expliquin la diferent distribució de casos en les 

diferents categories, entre una variable i l’altra. 

Anant a les variables 12.SAT.SEX i 13.PAP.SEX, si bé són dues variables diferenciades i no una de 

composta, el seu anàlisi i interpretació s’ha fet conjunt al tenir informació complementària. El 

primer que es veu és que, a l’haver respectat la nomenclatura de l’INE, no tenen el mateix 

nombre de categories, fet que fa més difícil la comparació i que podria ser una causa explicativa 

de la diferent acumulació de casos en una i altra. Malgrat això, l’acumulació gran de casos a les 

categories de molta i bastant satisfacció (sumant entre elles quasi el 75% de la mostra), així com 

a les categories de molta importància i bastanta importància (quedant-se a 3 punts de 

concentrar el 90% de la mostra) ens podrien fer suposar que ens trobem davant una població 

altament sexualitzada (com ja s’ha comentat anteriorment). Una població que dóna una elevada 

importància al sexe en la seva vida i que al mateix temps té una activitat sexual suficient per a 

satisfer aquesta importància. Diferent hagués estat si les dades haguessin sortit contraposades, 

amb molta importància però poca satisfacció o viceversa. 

Entrant a significar les variables que feien referència al cicle vital de les pràctiques BDSM 

(14.*.EDA.*), una de les variables amb més informació i amb la que més es pot treballar en un 

futur, es parteix del plantejament de base que les quatre variables estan situades en forma 

d’etapes seqüencials que tota persona acabaria per recórrer, des que experimenta amb la seva 

sexualitat fins que la comparteix en societat com a acte darrer d’acceptació personal (seguint el 

model de Martín (2016) per al coming out homosexual). Seria doncs lògic pensar que de les 

persones entrevistades no totes hauran recorregut totes les etapes. Fet que es podria donar 

com a confirmat amb la progressió de respostes registrades, que decreix segons avancen les 

etapes (a excepció de les etapes 2 i 3, que es mostren invertides però amb uns valors molt 

similars, de 751 i 767 casos). Aquesta suposició ve recolzada per, com s’ha dit en l’apartat 

anterior, haver registrat molts casos perduts en els que la gent responia “no s’ha donat” o 

“encara no” a la quarta variable. Ha estat aquest un avantatge inesperat de tenir un format de 

resposta oberta en el qüestionari online (on tot i que es volia registrar un valor numèric, com es 

pot veure en l’annex 2, algunes persones han expressat una frase o paraula). Seguint el 

plantejament de cicle vital, hauríem d’esperar que la mitja més baixa la trobéssim a la primera 

etapa i després anés pujant. Fet que així és. Fent només una interpretació superficial de la mitja, 

podem veure com, de mitja transcorren 6.42 anys entre que una persona experimenta per 

primer cop plaer associat amb el BDSM i que identifica que allò experimentat és BDSM. O bé 

que transcorreran 3.45 anys més entre que sap que li agrada el BDSM i que procedeixi a 

practicar-ho amb una altra persona. I finalment encara hauran de passar, de mitja, 4.01 anys 

més per a realitzar la primera incursió en activitats socials BDSM (anar a festes, clubs, participar 

en associacions, etc.). En total doncs, disten 13.88 anys entre que una persona experimenta el 

seu primer plaer BDSM no identificat i que s’integra a la comunitat. Cal recordar que aquestes 

dades no tenen en compte la desviació estàndard de cada mitja i que cal veure-les només com 

a aproximacions, i que calen anàlisis en major profunditat per a constatar una tendència. Doncs 

el fet de que cada una de les mitges tingui un marge d’error que es mou entre més de 7 anys i 
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els quasi 9 anys, ens indica que hi ha un ampli rang de diversitat en cada variable, és a dir, molta 

diferència entre cada cas particular, entre cada experiència concreta. Potser podrien existir 

experiències similars agrupables. Seria molt interessant subdividir la mostra i comparar aquests 

transcursos vitals entre aquelles persones que van tenir la seva primera experiència durant la 

infantesa, les que ho van fer a l’adolescència, i les que ho han fet a l’edat adulta.  

Amb els altres estadístics ens fem una imatge més concreta de com es mouen els lapses d’edat. 

Mitjana i moda ens indiquen d’entrada informació similar a la mitja. És més curiós veure els 

amplis rangs d’edat en cada variable, que ens pot ser indicatiu del que s’ha mencionat 

anteriorment: una disparitat de vivències segons en quin tram d’edat es comença el cicle. Es fa 

curiós veure els valors màxims i pensar com deu haver estat l’experiència d’aquella persona que 

inicia el seu cicle ben entrada l’edat adulta i quasi a un pas de la jubilació. Però més curiós estan 

els valors mínims, sobretot de les variables segona i tercera que registren el identificar (mínim 

de 4 anys) i el compartir (mínim de 5 anys). O bé les persones amb aquests valors van tenir un 

despertar sexual molt precoç o bé és possible que es tracti d’un error en la interpretació de la 

pregunta i sigui un cas que ens estigui causant biaix. Es podria realitzar un anàlisi en més 

profunditat, però sobrepassa les possibilitats d’extensió de la present investigació (cosa que 

podria incloure un anàlisi més extens de les diferències observades entre cada una d’aquestes 

quatre variables, com per exemple la curtosi). 

Valorant els resultats de les variables 23.1.DISC.SN i 29.1.PERJ.BDSM.SN, s’ha triat presentar 

aquestes dues variables juntes doncs aporten informació complementària. D’una banda, la 

primera d’elles ens mostra un 22,4% de la mostra que afirma haver-se sentit discriminat/da. 

Valor que estaria molt bé poder contrastar amb altres poblacions, ja sigui generalista espanyola 

o d’altres minories sexuals. El mateix es podria fer amb la percepció de risc de discriminació (la 

segona variable), on les respostes afirmatives s’enfilen fins al 61%. El que destaca també és la 

diferència entre ambdues, on la percepció del risc de ser discriminat/da és quasi el triple dels 

casos reals de discriminació. 

Les 24 variables 24.*.COL.* ens mostren com, tot hi haver-hi força diversitat de visions 

identitàries dins del col·lectiu, unes poques aglutinen el gruix d’aquestes: submís/sa, 

Dominant/Dom, fetitxista, masoquista i practicant de shibari. Justament són aquelles 

denominacions que s’ajusten més als eixos principals del BD-DS-SM (més el fetitxisme que, com 

ja s’ha comentat, s’instaura com a quart eix). És de destacar la preeminència del col·lectiu 

swinger, fet que ens podria assenyalar una interessant interrelació entre aquestes dues 

comunitats sexuals. Cal destacar també que moltes denominacions es podrien considerar 

equiparables (p.e. Top, Amo, Dom), però s’ha volgut respectar la nomenclatura usada per les 

persones participants, doncs com en les aproximacions prèvies a la comunitat van evidenciar, la 

construcció d’identitats i significats en base a aquestes era quelcom important per als integrants 

de la comunitat BDSM. Més endavant però, es podria generar un conjunt de variables 

secundàries que agrupessin aquestes nomenclatures en els eixos principals per a veure quin dels 

quatre (o cinc amb el swinger) aglutina més identitats. Una dada que seria ratificada amb l’anàlisi 

de les pràctiques més freqüents. 

Les 10 variables que fan referència al lloc de realització de les pràctiques (30.*.LOC.* & 

30.9.2.LOC.ALT.QUI) ens mostren, com és de lògica pensar (atenció amb les deduccions lògiques 

a les investigacions!), que la opció de fer-ho a casa és la més habitual entre les persones (hi 

opten un 72.7% dels casos). La resta d’opcions ens donen una informació interessant de poder 

contrastar en futures investigacions. Per exemple, el que un 36.3% dels casos marqui com a 

opció freqüent anar a hotels o habitacions d’altres tipus d’allotjaments turístics. I ens podríem 
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plantejar el per què d’aquesta elecció, si és per impossibilitat de fer-ho a casa, si per beneficiar-

se de l’anonimat que aquests centres donen, o si bé per què porta un plus afegit el fet de que 

sigui en aquests establiments. Si en les relacions BDSM l’element simbòlic té un gran pes i en 

certes ocasions es cerca defugir de la realitat quotidiana una estona (Sáez & Viñuales 2007), 

estar al mateix lloc on fa una estona es discutien les factures pendents, les males notes dels 

nens, i hi ha la foto de l’àvia penjada al menjador pot ser quelcom a evitar. La tercera opció en 

freqüència, anar a clubs BDSM, dojos i similars (34.2% dels casos) ens indica una informació 

tangencial, i és que anar-hi implica interaccionar amb la comunitat. És a dir, aquestes persones 

treuen la seva sexualitat més enllà de la intimitat de casa seva i la seva parella afectiva (aquelles 

persones que en tinguin) i tot i que no facin cap interacció amb terceres persones, sí que és una 

forma de participar en comunitat, de crear comunitat. Aquesta dada ens pot donar una 

aproximació al nivell d’interacció social que hi ha entre els membres d’aquest col·lectiu sexual. 

Seguint amb aquestes lectures tangencials, ens podríem preguntar quina situació vital tenen 

aquest 13.9% de la mostra que poden permetre’s disposar d’una habitació sencera de casa seva 

per a les seves pràctiques sexuals. Per una banda perquè vol dir que es poden permetre el cost 

d’un habitatge amb espai sobrant. I per l’altra perquè aquest espai el podrien haver dedicat a 

qualsevol altra cosa (estudi de música, sala de jocs, despatx, biblioteca, gimnàs...) i en canvi les 

seves prioritats vitals vers les seves pràctiques sexuals han fet que la opció de sala de jocs BDSM 

sigui prioritària. Evidentment no sabem si aquestes persones tenen a casa seva encara més 

espais per a destinar a altres ocupacions i la sala BDSM no va ser la primera opció sinó que 

sobraven dues o més habitacions. I així com algunes persones destinen una estança de casa 

seva, molt poques en comparació són les que es decideixen a crear un espai amb la mateixa 

funció però fora de casa (un 5.7%). Tenir un local en propietat o lloguer, propi o compartit amb 

tercers, fer-hi obres, habilitar-lo, tenir l’hàbit de desplaçar-se allí quan es vol fer depèn de quina 

activitat. Tenir un espai propi extern té unes implicacions considerables vers la conducta sexual 

i els hàbits del subjecte. Al mateix temps, totes aquestes especulacions estaria molt bé 

d’aprofundir-les dividint la mostra en base a d’altres variables presents en l’estudi, com ara el 

nivell d’ingressos, l’edat, el tipus de pràctiques que realitzen, etc. També, per a seguir significant 

aquestes dades seria molt beneficiós poder preguntar en entrevistes qualitatives a les persones 

participants a la mostra. 

 

Per al segon grup de variables estudiades, les sociodemogràfiques, les interpretacions que es 

fan de les dades són les següents: 

Les variables 32.NAC i 32.1.NAC.ALT ens mostren una baixa presència de persones estrangeres 

(només un 5.7% de la mostra) com a membres de la comunitat BDSM espanyola. Fet que podria 

ser donat per un biaix al ser la investigació i el formulari en castellà, llengua que podria haver 

suposat una barrera a l’hora d’assabentar-se del projecte o de respondre al formulari. Es podria 

especular sobre el motiu de la presència d’aquestes persones en la mostra, si ho és degut a 

facilitat de desplaçament o bé perquè provenen de països amb una presència més accentuada 

de les pràctiques BDSM que fan que fàcilment una persona d’aquell origen sigui practicant. En 

cas de ser la primera opció, podria explicar la presència de persones d’Argentina, Xile, Colòmbia 

i Mèxic com a països amb més representants (9, 4, 3 i 3 respectivament), per la facilitat de 

l’idioma, o bé França i Itàlia (5 i 3 respectivament) per la poca distància geogràfica que facilita 

els desplaçaments. La segona conjectura faria suposar una alta presència de persones del Regne 

Unit, Holanda, Alemanya, els Estats Units i Austràlia, països amb una important comunitat 

BDSM. I sí que hi ha 4 persones provinents del Regne Unit, però no es registra una alta presència 
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de les altres nacionalitats. Igualment, un anàlisi exploratori com el realitzat no té la potència 

suficient com per a donar una explicació al perquè de l’origen de les persones estrangeres 

membres de la comunitat BDSM espanyola. 

La variable 34.SUBORD es va incloure al qüestionari no només per a servir de variable 

sociodemogràfica de comparació amb la població general espanyola, sinó també per a permetre 

en un futur fer anàlisis de les relacions de poder. O bé les similituds o diferències entre les 

dinàmiques de les relacions de poder ritualitzades que tenen lloc dins de les pràctiques sexuals 

BDSM i les dinàmiques que tenen lloc en la societat en general i, sobretot, en l’esfera laboral. 

Amb l’anàlisi exploratori realitzat aquestes similituds queden lluny d’haver-se observat. Sols es 

pot veure que les persones amb treballadors/es al seu càrrec són la meitat de les que no tenen 

a ningú al seu càrrec (33.2% contra el 66.8%, respectivament). Seria interessant veure, per una 

banda, si aquest patró de relacions laborals és similar al de la població general espanyola. I per 

l’altra banda seria interessant poder subdividir la mostra en base a les pràctiques sexuals i/o 

col·lectius amb els que s’identifica a fi de distingir persones amb rols dominants i persones amb 

rols submisos, i aleshores contrastar els valors diferencials de la variables 34.SUBORD. Així es 

podria comprovar si hi ha diferències estadísticament significatives i hi ha una correlació directa 

o inversa entre tenir càrrecs de responsabilitat a l’entorn laboral i tenir rols dominants a les 

pràctiques sexuals. 

Per a analitzar els resultats de la variable 35.EST.CIV, i poder-li donar una mica de significat, es 

faria necessari contextualitzar una mica la mostra obtinguda. Per a fer-ho, s’hauria de tenir en 

compte els resultats de la variable edat (1.EDA). Cal tenir en compte que l’edat mitjana de la 

mostra obtinguda està en 35.25 anys, amb una moda de 24 anys. El 25 % de la mostra té menys 

de 26 anys. Aquest fet podria explicar que, endarrerint-se l’edat del matrimoni al nostre país 

(INE 2016), els subjectes de la mostra no hagin tingut temps de trobar una parella afectiva amb 

la que s’hagi establert el vincle suficient per a plantejar-se el matrimoni, i menys encara haver-

se distanciat suficient com per a separar-se i/o divorciar-se. I evidentment, poder arribar a ser 

vidus (sols 2 casos). Però també caldria tenir en compte les tendències de la població general 

espanyola en referència al matrimoni per a contextualitzar-les. Per a anàlisis posteriors seria 

convenient fer una divisió de la mostra en grups d’edat i veure com varia aquesta variable que 

registra l’estat civil. Així com també donaria interessant informació fer una comparació 

d’aquestes dades amb les de la població general espanyola. 

La variable referent al nivell d’estudis (37.NIV.EST) és d’aquelles que són susceptibles de ser 

analitzades comparant amb els estudis de la població general espanyola. Aquesta comparació 

ens permetria veure si existeixen diferències significatives en el nivell d’estudis i si és certa la 

creença popular de què les persones que practiquen BDSM són d’un elevat nivell cultural (si bé 

nivell d’estudis i nivell cultural no són mesures totalment equivalents). En tot cas, una presència 

d’estudis universitaris en el 59.4% de la mostra és, a nivell qualitatiu i sols de forma orientativa, 

ens indica que la mostra registrada té un alt nivell d’estudis. Si bé també és possible que el 

format de registre de respostes, a través d’un formulari online com a opció més usada, és 

possible que hagi suposat un biaix a l’hora d’apropar-se a les persones practicants del BDSM que 

no tenen un ús habitual de les TIC. Aquesta suposició es podria comprovar en estudis posteriors, 

comparant el nivell d’estudis de dos subgrups de la mostra: els que han respost a través de les 

opcions online i els que ho han fet a través del formulari en paper. 

La variable 40.REL s’ha analitzat a mode d’exploració, doncs la seva informació s’hauria de 

complementar amb el nivell de religiositat que s’ha volgut mesurar en base a l’assistència a actes 

religiosos amb la variable 41.ASS.REL. Però malgrat això, sí es pot extreure un baix nivell 
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d’espiritualitat entre les persones que practiquen el BDSM, si ajuntem les respostes d’ateisme i 

agnosticisme, que entre les dues sumen el 73.7% dels casos. Segons el baròmetre de l’INE 

(2017a), un 68.4% de la població espanyola es considera catòlica; dada que contrasta amb el fet 

que sols un 16.1% de la mostra analitzada s’hi identifiqui. Aquesta comparació ens mostra que 

aquesta és una variable remarcable a l’hora de fer els posteriors estudis comparatius entre la 

comunitat BDSM espanyola i la població general. 

La variable 43.TAM.MUN ens mostrava una major ubicació de la mostra en grans conurbacions 

urbanes, estant el 69.7% de la mostra en poblacions de de més de 50.000 habitants, dels quals 

el 36.4% en poblacions de més de 500.000 habitants. Hom podria fer la interpretació ràpida de 

què es practica BDSM més a les zones urbanes que a les rurals. Però per a poder afirmar això 

primer caldria comprovar quina és la distribució de la població general a l’Estat Espanyol. El 

Padró Nacional del 2017 (INE 2017b) situava en 52.5% el total de la població espanyola que viu 

en municipis de més de 50.000 habitants (12.8% a poblacions d’entre 50.000 i 500.000 i 39.7% 

a les majors de 500.000 habitants). Comparant aquests percentatges, veiem que la part de la 

nostra mostra que viu a les poblacions amb més de 50.000 habitants està 17.7 punts per sobra 

de la distribució real de la població. Com també, si veiem el rang inferior, veiem que la part de 

la nostra mostra que viu en poblacions de menys de 10.000 habitants està 9 punts per sota 

(11.7% de la nostra mostra, 20.7% en el cas del cens de població nacional). Faltaria veure si 

aquestes diferències són estadísticament significatives amb estudis ulteriors. 

La variable 44.ORI.POL, la darrera observada, ens mostra una població amb una forta tendència 

política d’esquerres. Més quan la resposta més habitual ha estat 0, que correspon a l’extrema 

esquerra. Els percentils ens mostren que com a mínim el 75% de la mostra es troba entre 

aquesta extrema esquerra i el centre esquerra, deixant tota la resta de l’espectre polític poblat 

pel 25% restant. Però si mirem els percentatges acumulats el que veiem és que les opcions 

d’esquerres aglutinen en veritat el 85.3%. A partir del valor 5 en endavant, el nombre de 

respostes és cada cop menor, a excepció del final de l’espectre, on hi ha un repunt i es passa de 

8 respostes al nivell 8 a 15 al nivell 9 (extrema dreta). La asimetria de la corba normal, vers 

l’esquerra venen a constatar aquest fet, mes la seva curtosi no és extremadament elevada, pel 

que tot i que sí es mostra acumulacions de casos a les opcions d’esquerra, és una acumulació 

prou repartida entre els diferents valors de 0 a 4 (a excepció del valor 0, extrema esquerra, que 

té més del doble de casos que el seu immediat seguidor, 253 vers 120). Amb aquestes dades es 

podria concloure que les persones que practiquen BDSM són de tendències polítiques més 

d’esquerres; però no podem deixar de banda el fet que potser hi pugui haver persones de dreta, 

conservadores, que si bé practiquin no ho admetin, no ho identifiquin o simplement no vulguin 

que se sàpiga. Igualment, no hi ha ara per ara dades per a treure aquesta idea del món de 

l’especulació hipotètica. 

 

 

  



40 

 

CONCLUSIONS 

Si ens atenem a l’objectiu general de l’estudi, d’aportar coneixement objectiu i quantitatiu per 

a l’estudi del col·lectiu BDSM espanyol, es pot donar aquest objectiu com a assolit. Aquesta 

afirmació es basa en el fet d’haver pogut obtenir una base de dades amb un nombre de registres 

total del doble del que s’havia planificat en un principi (1,036 respostes rebudes vers les 500 

projectades). Amb una mida tal, que s’ha pogut fins i tot restringir la base a només els valors 

d’alta fiabilitat (baixant la mida de la mostra fins a n=828) i tot i això continuar estant per sobre 

del desitjat. El tipus de variables contingudes en aquesta base, després del contrastat treball de 

validació del qüestionari per les accions del peer review i per la prova de pretest han resultat ser 

representatives de l’espectre de variables d’hàbits i conductes sexuals i de dades 

sociodemogràfiques (amb 298 variables finals, despreses de 44 ítems del qüestionari). Sent així, 

l’objectiu concret O.C.1 es dóna per assolit. I com a segon motiu per a considerar assolit 

l’objectiu general de l’estudi, és que els anàlisis preliminars en base a estadístics descriptius que 

s’han realitzat han permès observar la funcionalitat de les variables, així com la potencialitat de 

dades; obrint a cada anàlisi que es feia, diverses preguntes per a la realització d’estudis futurs. 

El conjunt dels resultats d’aquests estudis preliminars donaven una primera imatge 

(aproximada) de certs aspectes de la comunitat BDSM espanyola. Sent així, l’objectiu concret 

O.C.2 es considera també assolit. La suma dels dos objectius suposa haver assolit completament 

l’objectiu general de l’estudi. 

Evidentment però, això no comporta poder treure conclusions directes sobre la gran pregunta: 

com és la comunitat BDSM espanyola? Aquesta pregunta sols es podrà respondre en futures 

aplicacions d’aquesta investigació, realitzant preguntes d’investigació concretes que portin a 

plantejar les hipòtesis pertinents i a respondre-les. Preguntes que ja sigui generalistes vers la 

mostra recollida, de comparació dels diferents perfils que s’hi ha recollit, o de comparació 

d’aquesta mostra amb el gruix de la població general espanyola. La idea està en que, ara, és 

possible fer-ho. 

 

Debilitats 

La primera i més gran debilitat de l’estudi es troba en la representativitat. Tot i que s’han aplicat 

diversos mecanismes per a assolir una imatge el més representativa possible de la comunitat 

BDSM espanyola (establir perfils diferenciats, establir diferents formes d’acció per a arribar a 

cada perfil, usar variables de control per a equilibrar la mostra, incrementar el nombre de 

respostes recollides), no es pot assegurar de cap de les maneres que el resultat obtingut sigui 

un reflex fidedigne de la comunitat BDSM. L’única manera de poder assegurar aquest fet hauria 

estat fer una enquesta general a tota la població espanyola sobre hàbits sexuals, de com a mínim 

50.000 casos, en la que hi hagués una pregunta específica sobre pràctiques BDSM. I amb 

aquestes dades, haver fet una segona enquesta a les persones que haguessin respost 

afirmativament a la pregunta anterior. Evidentment, aquesta opció queda lluny de les 

possibilitats econòmiques i tècniques de l’equip investigador. Malgrat aquesta deficiència, el 

valor de les dades obtingudes està per sobre del que hi havia fins al moment a l’Estat Espanyol. 

Mobilitzar la comunitat BDSM, recelosa de les investigacions i reportatges per les conseqüències 

negatives que han tingut en el passat (vista parcial, no devolució de dades, focus centrat en el 

morbo i l’espectacle sòrdid, etc.) és sempre complicat. Davant d’aquesta realitat, s’ha volgut 

recollir quanta més informació millor. Tenint com a contrapartida que el qüestionari ha resultat 
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(en opinions recollides per part de les persones informants) una mica llarg. Això ha contribuït a 

que moltes respostes es quedessin a mitges o que hagin registrat respostes incongruents, 

incrementant ambdós casos el nombre de registres que han acabat sent valorats com a “baixa 

fiabilitat” i per tant anant al grup d’exclosos. Igualment, ha quedat molta informació sense 

recollir i per a evitar fer encara més extens el qüestionari s’ha hagut de deixar caure certes 

preguntes que haurien pogut ser molt aclaridores de la realitat social de la comunitat BDSM 

espanyola. Després de l’energia mobilitzada, caldrà esperar però un temps prudencial abans de 

realitzar una possible nova investigació quantitativa, a fi de no generar un efecte de burn out al 

col·lectiu estudiat i que evitin de participar. 

L’ús de diferents vies de resposta baixa validesa interna a les dades recollides. No només pel fet 

que una opció de pràctica sexual (les pinces) quedés fora de la variable 27 en el qüestionari 

online. Sinó perquè s’ha observat a nivell qualitatiu diferents tendències de resposta 

diferenciades entre els qüestionaris en paper i els qüestionaris online. El temps de resposta en 

paper era més extens que online, i les respostes online a les preguntes obertes acostumaven a 

ser més profuses que les escrites. Cada tipus de formulari dolia de certes variables on es 

registraven respostes invàlides. En el cas del paper, al poder marcar “X” sense restricció, feia 

que molta gent marqués on no tocava, invalidant la resposta. I en el cas online, la gent tendia a 

respondre erròniament en les preguntes obertes. En contrapunt positiu, les persones 

entrevistades presencialment gaudien de l’ajuda de l’entrevistador per a solucionar els seus 

dubtes sobre què s’estava preguntant a cada ítem, i es podia comprovar instantàniament si hi 

havia hagut errors en la resposta i es podien corregir al moment (fet que en la recollida de 

formularis online no era possible). A més a més, moltes de les persones que responien en paper 

no eren usuàries habituals de les TIC, pel que d’altra forma no hagués estat possible registrar la 

seva pertinença a la comunitat BDSM, fet que hagués suposat un fort biaix per a l’estudi. I si pel 

contrari s’hagués optat només per la versió online, no hagués estat possible arribar a tenir abast 

nacional en el poc temps de recollida de dades del que s’ha disposat. Dins de la via online, els 

qüestionaris en pdf interactiu recollits van ser només 10, i el seu format era equiparable a tots 

els efectes al de paper (temps de respostes, dubtes resolts) sense la opció de cometre errors en 

marcar les opcions, doncs venien condicionades pel format del formulari. És a dir, tenia els punts 

forts d’ambdós formats. Es van establir els sistemes adequats per a garantir el màxim anonimat 

possible de les persones que usaven aquesta via. Malgrat que el conjunt d’aquests fets era 

quelcom que es contemplava des de l’inici de la investigació que podria passar, la suma dels 

elements positius es va valorar que compensava els elements negatius, a l’hora de mantenir 

paral·lelament la recollida online i la presencial. 

Una altra de les debilitats de l’estudi, i que no s’ha detectat fins que no s’ha començat a fer el 

buidatge de les dades recollides en la taula Excel, ha estat el format de certes variables. Havent 

prioritzat tenir el màxim d’informació possible en poc espai, algunes de les variables eren tan 

concentrades en la seva expressió que podien induir a l’error. Com per exemple el conjunt de 

variables 22 que recollien el consum de substàncies psicotròpiques. El format d’aquesta variable 

esperava que, una persona que assenyalés haver consumit per exemple alcohol en els darrers 

12 mesos, implicaria també assenyalar la opció de “algun cop a la seva vida”. Però molta gent 

només assenyalava la primera opció. Aquest fet ha obligat molt curosament a repassar les dades 

obtingudes per a que fossin coherents amb el format de la variable, i a realitzar els canvis 

pertinents. Una altra variable que ha portat problemes ha estat el conjunt de variables 

16.SAB.*.*, que registraven quines persones tenien coneixement de la seva sexualitat BDSM i 

quan de temps feia que ho sabien. En aquest cas els errors de resposta han estat escassos, però 

el format de registre ha fet que la variable no fos operativa i caldrà crear una variable nova, que 
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condensi la informació a fi de poder treballar-hi, perdent en el camí part de la mateixa. 

Finalment, una tercera variable que ha resultat impossible de poder tenir un anàlisi directe de 

la informació ha estat el conjunt de variables 4.*.COMP.*, que registrava amb quines persones 

compartia la seva sexualitat BDSM. Haver de deixar la porta oberta a tenir més d’una parella 

sexual, i que no tenia que coincidir amb la seva parella sexoafectiva, com en el cas anterior obliga 

a reelaborar les dades obtingudes en noves variables, afegint dificultat als anàlisis posteriors. 

 

Oportunitats 

Una de les més grans oportunitats de l’estudi ve donada per les respostes de recolzament 

rebudes. Ja fos presencialment o online, es van rebre molts missatges de satisfacció per com 

havia estat concebut l’estudi i per com havia estat redactat el qüestionari. El rigor i neutralitat, 

coneixement de base que mostrava tenir sobre la realitat del col·lectiu (gràcies a la feina prèvia 

de contactes amb la comunitat), i els esforços per a la inclusió de la diversitat, com a motius 

principals, han causat l’elogi per part de la població estudiada. Aquest fet fa preveure un gran 

valor de les dades obtingudes, al ser més fàcil que una persona sigui sincera vers quelcom amb 

el que està conforme i satisfeta que no amb quelcom vers el que tingui reserves. 

Al mateix temps, si el resultat de l’estudi resulta ser tan positiu com es preveu, esperem que 

això ajudi a establir, de cara a investigacions futures d’altres equips investigadors, el format de 

registre de certes variables (com és per exemple la doble escala Storms a la variable 3.*.ORI.* 

d’orientació sexual) on s’actualitzen paradigmes. O on es té un format nou, més inclusiu i 

respectuós amb les diferents opcions sexuals de les persones (com ara el canvi de redactat vers 

una versió no sexista que condiciona la resposta de la persona entrevistada). 

Una tercera potencialitat de l’estudi gira al voltant del nom usat, Fetish Project. Haver identificat 

un estil d’investigació (amb valoració positiva per part de les persones participants) a una marca, 

obre la porta a poder continuar usant aquesta marca de cara a futures investigacions. Doncs per 

a la població estudiada ja serà sinònim de treball de qualitat, inclusiu i respectuós. D’aquesta 

manera, la marca assoleix l’estatus “d’expert” davant de la població. S’apel·la a l’efecte de 

confiança que genera aquella figura que demostra els seus coneixements en un moment inicial 

i que ja no cal que ho faci en un futur, un cop ha assolit el seu estatus (Lukes 1985). De cara a 

futures investigacions això estalviarà haver de generar de nou la confiança i de demostrar que 

s’és de fiar, facilitant enormement la feina i reduint els costos en temps i esforços humans. 

I com a quart i darrer potencial, relacionada amb la primera assenyalada i potser la més gran de 

totes, està en l’enorme potencial de dades que ja s’ha assenyalat anteriorment. Més enllà dels 

objectius de fer una fotografia de la situació actual de la comunitat BDSM espanyola, tenir 

aquestes dades permet obrir la porta al plantejament i resposta de moltes hipòtesis 

d’investigació que fins ara no quedaven més que en el món de la especulació. Allà on hi hagi 

informació, deixarà d’haver-hi rumors, evitant tota la problemàtica que comporta la difusió 

d’idees infundades. 
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ANNEX 1 – FIGURES I TAULES 

 

 

Figura 1. Mapa conceptual de les pràctiques sexuals BDSM. Extret de Gates (1999).  
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Estadístics 

1.Edat 

N Vàlid 811 

Perduts 17 

Mitja 35,26 

Error estàndard de la mitja ,371 

Mitjana 35,00 

Moda 24 

Desviació estàndard 10,563 

Variància 111,567 

Asimetria ,361 

Error estàndard de la asimetria ,086 

Curtosis -,644 

Error estàndard de curtosis ,171 

Rang 48 

Mínim 18 

Màxim 66 

Percentils 25 26,00 

50 35,00 

75 43,00 

Taula 1. Estadístics descriptius de la variable 1.EDA. Elaboració pròpia. 

 

 

 
Figura 2. Histograma de la variable 1.EDA. Elaboració pròpia. 



49 

 

 

 

2.Sexe 

 Freqüència Percentatge 

Percentatge 

vàlid 

Percentatge 

acumulat 

Vàlid Home 374 45,2 45,3 45,3 

Dona 428 51,7 51,8 97,1 

Altres 24 2,9 2,9 100,0 

Total 826 99,8 100,0  

Perduts Sense resposta 2 ,2   

Total 987 828 100,0  

Taula 2. Taula de freqüències de la variable 2.SEX. Elaboració pròpia. 

 

 

 

 

Figura 3. Gràfic de sectors de la variable 2.SEX. Dades en freqüències. Elaboració pròpia. 
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2.1.Sexe altres – quin 

 Freqüència Percentatge 

Percentatge 

vàlid 

Percentatge 

acumulat 

Vàlid Queer 3 ,4 13,0 13,0 

Gènere fluid 5 ,6 21,7 34,8 

Transgènere 2 ,2 8,7 43,5 

Trans masculí no binari 2 ,2 8,7 52,2 

Trans femení (MtF) 2 ,2 8,7 60,9 

Bigènere 1 ,1 4,3 65,2 

Intersexe masculí 1 ,1 4,3 69,6 

Gènere neutró 1 ,1 4,3 73,9 

Crossdresser 1 ,1 4,3 78,3 

Gènere fluid (femella de naixement) 1 ,1 4,3 82,6 

Trans (en l’espectre masculí) i genderqueer 1 ,1 4,3 87,0 

Majoritàriament masculí (80%) però de tant 

en tant em sento més femenina o agènere 
1 ,1 4,3 91,3 

Transvestit 1 ,1 4,3 95,7 

Expressió de gènere femenina, identitat de 

gènere no binària, assignada home al néixer 
1 ,1 4,3 100,0 

Total 23 2,8 100,0  

Perduts Sense resposta 805 97,2   

Total 828 100,0   

Taula 3. Freqüències de la distribució de la variable 2.1.SEX.ALT. Elaboració pròpia. 
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Estadístics 

 

3.1.Orientació 

homosexual 

3.2.Orientació 

heterosexual 

N Vàlid 719 783 

Perduts 109 45 

Mitja 5,18 7,83 

Error estàndard de la mitja ,109 ,077 

Mitjana 5,00 9,00 

Moda 9 9 

Desviació estàndard 2,918 2,149 

Variància 8,514 4,619 

Asimetria -,003 -1,916 

Error estàndard d’asimetria ,091 ,087 

Curtosis -1,402 2,516 

Error estàndard de curtosis ,182 ,175 

Percentils 25 3,00 8,00 

50 5,00 9,00 

75 9,00 9,00 

Taula 4. Estadístics descriptius per a les variables 3.1.ORI.HOMO i 3.2.ORI.HETE. Elaboració 

pròpia. 
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3.1.Orientació homosexual 

 Freqüència Percentatge 

Percentatge 

vàlid 

Percentatge 

acumulat 

Vàlid Cap atracció 112 13,5 15,6 15,6 

2 63 7,6 8,8 24,3 

3 77 9,3 10,7 35,0 

4 56 6,8 7,8 42,8 

5 89 10,7 12,4 55,2 

6 55 6,6 7,6 62,9 

7 61 7,4 8,5 71,3 

8 26 3,1 3,6 75,0 

Molta atracció 180 21,7 25,0 100,0 

Total 719 86,8 100,0  

Perduts Sense resposta 109 13,2   

Total 828 100,0   

Taula 5. Taula de freqüències per a la variable 3.1.ORI.HOMO. Elaboració pròpia. 

 

 

3.2.Orientació heterosexual 

 Freqüència Percentatge 

Percentatge 

vàlid 

Percentatge 

acumulat 

Vàlid Cap atracció 22 2,7 2,8 2,8 

2 18 2,2 2,3 5,1 

3 29 3,5 3,7 8,8 

4 19 2,3 2,4 11,2 

5 26 3,1 3,3 14,6 

6 19 2,3 2,4 17,0 

7 51 6,2 6,5 23,5 

8 81 9,8 10,3 33,8 

Molta atracció 518 62,6 66,2 100,0 

Total 783 94,6 100,0  

Perduts Sense resposta 45 5,4   

Total  100,0   

Taula 6. Taula de freqüències per a la variable 3.2.ORI.HETE. Elaboració pròpia. 
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Figura 4. Gràfic de barres per a la variable 3.1.ORI.HOMO. Dades en freqüències. Elaboració 

pròpia. 

 

 

 

Figura 5. Gràfic de barres per a la variable 3.2.ORI.HETE. Dades en freqüències. Elaboració 

pròpia. 
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4.Situació afectiva 

 Freqüència Percentatge 

Percentatge 

vàlid 

Percentatge 

acumulat 

Vàlid No tinc relació afectiva amb ningú 86 10,4 10,4 10,4 

Amics/gues amb benefici 158 19,1 19,2 29,6 

Parella tancada 217 26,2 26,3 55,9 

Parella tancada amb amant/s 89 10,7 10,8 66,7 

Parella oberta 146 17,6 17,7 84,5 

Poliamorós/a 83 10,0 10,1 94,5 

Altra situació 45 5,4 5,5 100,0 

Total 824 99,5 100,0  

Perduts Resposta invàlida 3 ,4   

Sense resposta 1 ,1   

Total 4 ,5   

Total 828 100,0   

Taula 7. Taula de freqüències per a la variable 4.SIT.AF. Elaboració pròpia. 

 

 

 

Figura 6. Gràfic de sectors per a la variable 4.SIT.AF. Dades en percentatges. Elaboració pròpia. 
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4.1.Situació afectiva altres 

 Freqüència Percentatge 

Percentatge 

vàlid 

Percentatge 

acumulat 

Vàlid Anarquia relacional 4 ,5 6,8 6,8 

Amant amb home casat 3 ,4 5,1 11,9 

Relació D/s 8 1,0 13,6 25,4 

Relació D/s múltiple 3 ,4 5,1 30,5 

Relació D/s online 1 ,1 1,7 32,2 

Relació D/s amb persona amb parella 5 ,6 8,5 40,7 

Relació D/s 24/7 1 ,1 1,7 42,4 

Matrimoni amb relació D/s externa 4 ,5 6,8 49,2 

Poliamorós/a 1 ,1 1,7 50,8 

Poliamorós/a sense altres parelles 4 ,5 6,8 57,6 

Swinger-poliamorós/a 1 ,1 1,7 59,3 

Swinger 1 ,1 1,7 61,0 

Parella oberta teòricament o a mitges 4 ,5 6,8 67,8 

Parella tancada; sexe amb altres 

sempre en parella 
2 ,2 3,4 71,2 

Amants 1 ,1 1,7 72,9 

Cruising, relacions esporàdiques 4 ,5 6,8 79,7 

Família poliamorosa 1 ,1 1,7 81,4 

Casat/da 2 ,2 3,4 84,7 

Relació just terminada 2 ,2 3,4 88,1 

Internet 1 ,1 1,7 89,8 

Animals 1 ,1 1,7 91,5 

Demisexual, heteroromàntica 1 ,1 1,7 93,2 

Negociant 1 ,1 1,7 94,9 

Parella tancada + 1 relació 1 ,1 1,7 96,6 

Complicat 2 ,2 3,4 100,0 

Total 59 7,1 100,0  

Perduts Sense resposta 769 92,9   

Total 828 100,0   

Taula 8. Taula de freqüències per a la variable 4.1.SIT.AF.ALT. Elaboració pròpia. 
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7.Edat a la que va 

deixar de ser 

verge 

8.Edat de la 

persona amb la 

que va deixar de 

ser verge 

N Vàlid 818 804 

Perduts 10 24 

Mitja 17,72 21,05 

Error estàndard de la mitja ,116 ,228 

Mediana 17,00 19,00 

Moda 18 18 

Desviació estàndard 3,326 6,473 

Variància 11,062 41,894 

Asimetria 1,462 2,259 

Error estàndard de la asimetria ,085 ,086 

Curtosis 4,947 7,781 

Error estàndard de curtosis ,171 ,172 

Rang 30 56 

Mínim 8 11 

Màxim 38 67 

Percentils 25 16,00 17,00 

50 17,00 19,00 

75 19,00 23,00 

Taula 9. Estadístics descriptius de les variables 7.EDA.VIR i 8.EDA.COMP.VIR. Elaboració pròpia 
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Figura 7. Histograma de la variable 7.EDA.VIR. Elaboració pròpia. 

 

 

 
Figura 8. Histograma de la variable 8.EDA.COMP.VIR. Elaboració pròpia. 
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9.Sexe de les persones 

amb les que ha 

mantingut relacions 

sexuals completes 

N Vàlid 819 

Perduts 9 

Mitja 2,62 

Mitjana 3,00 

Moda 3 

Percentils 25 1,00 

50 3,00 

75 4,00 

Taula 10. Estadístics descriptius de la variable 9.SEX.REL.SEX. Elaboració pròpia. 

 

 

9.Sexe de les persones amb les que ha mantingut relacions sexuals completes 

 Freqüència Percentatge 

Percentatge 

vàlid 

Percentatge 

acumulat 

Vàlid Només amb persones del meu 

mateix sexe 
93 11,2 11,4 11,4 

Més amb persones del meu 

mateix sexe que d’altres sexes 
117 14,1 14,3 25,6 

Tant amb persones del meu 

mateix sexe que d’altres sexes 
68 8,2 8,3 33,9 

Més amb persones d’altres 

sexes que del meu mateix sexe 
275 33,2 33,6 67,5 

Només amb persones d’altres 

sexes 
266 32,1 32,5 100,0 

Total 819 98,9 100,0  

Perduts Sense resposta 9 1,1   

Total 828 100,0   

Taula 11. Freqüències de la distribució de la variable 9.SEX.REL.SEX. Elaboració pròpia. 
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Figura 9. Gràfic de barres de la variable 9.SEX.REL.SEX. Dades en percentatges. Elaboració 

pròpia. 

 

 

 

10.1.Freqüencia de relacions 

sexuals completes en els 

darrers 12 mesos 

10.2.Freqüència de 

pràctiques BDSM en 

els darrers 12 mesos 

N Vàlid 825 824 

Perduts 3 4 

Mitja 2,45 3,20 

Mitjana 2,00 3,00 

Moda 1 5 

Percentils 25 1,00 2,00 

50 2,00 3,00 

75 3,00 5,00 

Taula 12. Estadístics descriptius de les variables 10.1.FREC.SEX.12 i 10.2.FREC.BDSM.12. 

Elaboració pròpia 
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10.1.Freqüència de relacions sexuals completes en els darrers 12 mesos 

 Freqüència Percentatge 

Percentatge 

vàlid 

Percentatge 

acumulat 

Vàlid Diàriament 33 4,0 4,0 4,0 

Cada dos o tres dies 244 29,5 29,6 33,6 

Un cop a la setmana 203 24,5 24,6 58,2 

Cada dues o tres setmanes 148 17,9 17,9 76,1 

Un cop al mes 56 6,8 6,8 82,9 

Amb menor freqüència 141 17,0 17,1 100,0 

Total 825 99,6 100,0  

Perduts Sense resposta 3 ,4   

Total 828 100,0   

Taula 13. Taula de freqüències de la variable 10.1.FREC.SEX.12. Elaboració pròpia. 

 

 

10.2.Freqüència de pràctiques BDSM en els darrers 12 mesos 

 Freqüència Percentatge 

Percentatge 

vàlid 

Percentatge 

acumulat 

Vàlid Diàriament 37 4,5 4,5 4,5 

Cada dos o tres dies 85 10,3 10,3 14,8 

Un cop a la setmana 154 18,6 18,7 33,5 

Cada dues o tres setmanes 184 22,2 22,3 55,8 

Un cop al mes 125 15,1 15,2 71,0 

Amb menor freqüència 239 28,9 29,0 100,0 

Total 824 99,5 100,0  

Perduts Resposta invàlida 1 ,1   

Sense resposta 3 ,4   

Total 4 ,5   

Total 828 100,0   

Taula 14. Taula de freqüències de la variable 10.2.FREC.BDSM.12. Elaboració pròpia. 
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Figura 10. Gràfic de barres de les variables 10.1.FREC.SEX.12 i 10.2.FREC.BDSM.12. Dades en 

percentatges. Elaboració pròpia. 
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11.1.Número de 

persones amb les que 

ha mantingut relacions 

sexuals completes al 

llarg de la seva vida 

11.2.Número de 

persones amb les 

que ha practicat 

BDSM al llarg de la 

seva vida 

N Vàlid 825 826 

Perduts 3 2 

Mitja 3,33 2,19 

Mitjana 4,00 2,00 

Moda 4 2 

Percentils 25 3,00 1,00 

50 4,00 2,00 

75 4,00 3,00 

Taula 15. Estadístics descriptius de les variables 11.1.N.P.SEX.VID i 11.2.N.P.BDSM.VID. 

Elaboració pròpia. 

 

11.1.Número de persones amb les que ha mantingut relacions sexuals completes 

al llarg de la seva vida 

 Freqüència Percentatge 

Percentatge 

vàlid 

Percentatge 

acumulat 

Vàlid Amb una persona 34 4,1 4,1 4,1 

Amb dues persones 26 3,1 3,2 7,3 

Amb tres o quatre persones 96 11,6 11,6 18,9 

Amb de cinc a nou persones 154 18,6 18,7 37,6 

Amb deu o més persones 505 61,0 61,2 98,8 

Mai he mantingut relacions 

amb ningú 
10 1,2 1,2 100,0 

Total 825 99,6 100,0  

Perduts Resposta invàlida 1 ,1   

Sense resposta 2 ,2   

Total 3 ,4   

Total 828 100,0   

Taula 16. Taula de freqüències de la variable 11.1.N.P.SEX.VID. Elaboració pròpia. 
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11.2.Número de es amb les que ha practicat BDSM al llarg de la seva vida 

 Freqüència Percentatge 

Percentatge 

vàlid 

Percentatge 

acumulat 

Vàlid Amb una persona 152 18,4 18,4 18,4 

Amb dues persones 123 14,9 14,9 33,3 

Amb tres o quatre persones 190 22,9 23,0 56,3 

Amb de cinc a nou persones 158 19,1 19,1 75,4 

Amb deu o més persones 182 22,0 22,0 97,5 

Mai he practicat BDSM amb ningú 21 2,5 2,5 100,0 

Total 826 99,8 100,0  

Perduts Sense resposta 2 ,2   

Total 828 100,0   

Taula 17. Taula de freqüències de la variable 11.2.N.P.BDSM.VID. Elaboració pròpia. 

 

 

 

Figura 11. Gràfic de barres de les variables 11.1.N.P.SEX.VID i 11.2.N.P.BDSM.VID. Dades en 

percentatges. Elaboració pròpia. 
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12.Satisfacció 

amb la seva 

vida sexual 

13.Paper de la 

sexualitat en la 

seva vida 

N  826 826 

 2 2 

Mitja 1,16 ,72 

Mitjana 1,00 1,00 

Moda 1 1 

Percentils 25 ,75 ,00 

50 1,00 1,00 

75 2,00 1,00 

Taula 18. Estadístics descriptius de les variables 12.SAT.SEX i 13.PAP.SEX. Elaboració pròpia. 

 

 

12.Satisfacció amb la seva vida 

 Freqüència Percentatge 

Percentatge 

vàlid 

Percentatge 

acumulat 

Vàlid Molt satisfet/a 206 24,9 24,9 24,9 

Bastant satisfet/a 402 48,6 48,7 73,6 

Ni satisfet/a ni insatisfet/a 119 14,4 14,4 88,0 

Bastant insatisfet/a 76 9,2 9,2 97,2 

Molt insatisfet/a 23 2,8 2,8 100,0 

Total 826 99,8 100,0  

Perduts Resposta invàlida 1 ,1   

Sense resposta 1 ,1   

Total 2 ,2   

Total 828 100,0   

Taula 19. Taula de freqüències de la variable 12.SAT.SEX. Elaboració pròpia. 
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Figura 12. Gràfic de barres de la variable 12.SAT.SEX. Dades en percentatges. Elaboració 

pròpia. 

 

13.Paper de la sexualitat en la seva vida 

 Freqüència Percentatge 

Percentatge 

vàlid 

Percentatge 

acumulat 

Vàlid Molt important 350 42,3 42,4 42,4 

Bastant important 368 44,4 44,6 86,9 

Poc important 96 11,6 11,6 98,5 

Nada important 12 1,4 1,5 100,0 

Total 826 99,8 100,0  

Perduts Sense resposta 2 ,2   

Total 828 100,0   

Taula 20. Taula de freqüència de la variable 13.PAP.SEX. Elaboració pròpia. 

 

 

Figura 13. Gràfic de barres de la variable 13.PAP.SEX. Dades en percentatges. Elaboració 

pròpia. 
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Estadístics 

 

14.1.Edat a la que 

va experimentar 

plaer BDSM per 

primer cop 

14.2.Edat a la que 

va identificar que 

li agradava el 

BDSM 

14.3.Edat a la que 

va practicar 

BDSM per primer 

cop 

14.4.Edat a la que 

va acudir a un 

esdeveniment 

social BDSM 

N Vàlid 802 751 767 545 

Perduts 26 77 61 283 

Mitja 16,33 22,75 26,20 30,21 

Error estàndard de la mitja ,274 ,305 ,303 ,372 

Mitjana 15,00 20,00 24,00 29,00 

Moda 15 18 18 30 

Desviació estàndard 7,756 8,353 8,402 8,685 

Variància 60,161 69,779 70,591 75,428 

Asimetria 1,312 ,999 ,791 ,635 

Error estàndard de asimetria ,086 ,089 ,088 ,105 

Curtosis 2,565 ,633 ,086 ,064 

Error estàndard de curtosis ,172 ,178 ,176 ,209 

Rang 52 51 51 44 

Mínim 1 4 5 16 

Màxim 53 55 56 60 

Percentils 25 12,00 17,00 19,00 23,00 

50 15,00 20,00 24,00 29,00 

75 19,00 27,00 31,00 36,00 

Taula 21. Estadístics descriptius de les variables 14.1.EDA.PLA, 14.2.EDA.IDE, 14.3.EDA.PRA i 

14.4.EDA.SOC. Elaboració pròpia. 

 

 

Figura 14. Gràfic de barres de les variables 14.1.EDA.PLA, 14.2.EDA.IDE, 14.3.EDA.PRA i 

14.4.EDA.SOC. Dades en anys. Elaboració pròpia. 
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23.1.Sentir-se discriminat/da per practicar BDSM algun cop – S/N 

 Freqüència Percentatge 

Percentatge 

vàlid 

Percentatge 

acumulat 

Vàlid No 639 77,2 77,6 77,6 

Sí 185 22,3 22,4 100,0 

Total 824 99,5 100,0  

Perduts Sense resposta 4 ,5   

Total 828 100,0   

Taula 22. Taula de freqüències de la variable 23.1.DISC.SN. Elaboració pròpia. 

 

 

29.1.Creu que li perjudicaria si la gent sabés de la seva sexualitat BDSM – S/N 

 Freqüència Percentatge 

Percentatge 

vàlid 

Percentatge 

acumulat 

Vàlid No 316 38,2 39,0 39,0 

Sí 494 59,7 61,0 100,0 

Total 810 97,8 100,0  

Perduts Resposta invàlida 1 ,1   

Sense resposta 17 2,1   

Total 18 2,2   

Total 828 100,0   

Taula 23. Taula de freqüències de la variable 29.1.PERJ.BDSM.SN. Elaboració pròpia. 
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 Freqüència Percentatge 

Amo/a 5 ,6 

Dominant/Dom 260 31,4 

Fetitxista 148 17,9 

Lligador/a 8 1,0 

Submís/sa 261 31,5 

Sàdic/a 33 4,0 

Masoquista 119 14,4 

Practicant de shibari 111 13,4 

Top 7 ,8 

Swinger 87 10,5 

Primal 6 ,7 

Bondage 20 2,4 

Kinky 16 1,9 

Rubber/làtex 9 1,1 

Slave 19 2,3 

Spanking 10 1,2 

Bottom 3 ,4 

Relacions D/s 10 1,2 

Hedonista 5 ,6 

Crossdresses/transformista/transvestit 6 ,7 

Brat/little girl 15 1,8 

Rope Bunny/model de cordes 10 1,2 

Puppy/kitty/animal 9 1,1 

Leather 4 ,5 

Altres 32 3,9 

Cap 9 1,1 

Taula 24. Taula resum de freqüències de les 26 variables 24.*.COL.*. Elaboració pròpia. 

 

 

Figura 15. Gràfic de barres de les 26 variables 24.*.COL.*. Dades en freqüències. Elaboració 

pròpia. 
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 Freqüència Percentatge 

A casa, a qualsevol banda 602 72,7 

A casa, en una habitació concebuda a tal efecte 115 13,9 

En un club BDSM obert al públic, dojo o similar 283 34,2 

Fora de casa, en una masmorra pròpia 47 5,7 

En una masmorra privada, de lloguer per hores 105 12,7 

En una habitació d’hotel o allotjament turístic 300 36,2 

En espais d’oci no BDSM 95 11,5 

A l’aire lliure 191 23,1 

Altres 127 15,3 

Taula 25. Taula resum de freqüències de les variables 30.*.LOC.*. Elaboració pròpia. 

 

 

Figura 16. Gràfic de barres de les variables 30.*.LOC.*. Dades en percentatges. Elaboració 

pròpia. 
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30.9.2.Llocs en els que realitza les seves pràctiques habitualment – altres localitzacions; quines 

 Freqüència Percentatge 

Percentatge 

vàlid 

Percentatge 

acumulat 

Válido Saunes 7 ,8 5,7 5,7 

Ruines, llocs abandonatss 2 ,2 1,6 7,4 

Casa d’amics/guess 16 1,9 13,1 20,5 

Casa de la seva parella, 

company/a, amant 
20 2,4 16,4 36,9 

Casa del seu Amo/a 16 1,9 13,1 50,0 

Casa del seu submís/a 1 ,1 ,8 50,8 

Masmorra o local d’amistats 10 1,2 8,2 59,0 

A la feina 3 ,4 2,5 61,5 

Cotxe 5 ,6 4,1 65,6 

Internet 4 ,5 3,3 68,9 

Club swinger 4 ,5 3,3 72,1 

Casa de la seva parella BDSM 10 1,2 8,2 80,3 

Casa d’altres persones 14 1,7 11,5 91,8 

Segona residència 1 ,1 ,8 92,6 

Bordells, puticlubs, locals de 

dòmines 
3 ,4 2,5 95,1 

Festivals i esdeveniments 3 ,4 2,5 97,5 

Associació BDSM 1 ,1 ,8 98,4 

Rodatges 1 ,1 ,8 99,2 

En un vaixell a alta mar 1 ,1 ,8 100,0 

Total 122 14,7 100,0  

Perduts Resposta repetida de la llista 16 1,9   

Resposta invàlida 2 ,2   

Sense resposta 688 83,1   

Total 706 85,3   

Total 828 100,0   

Taula 26. Taula de freqüències de la variable 30.9.2.LOC.ALT.QUI. Elaboració pròpia. 
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32.Nacionalitat 

 Freqüència Percentatge 

Percentatge 

vàlid 

Percentatge 

acumulat 

Vàlid Espanyola 775 93,6 93,7 93,7 

Altres 47 5,7 5,7 99,4 

Doble nacionalitat 

(espanyola + altre) 
5 ,6 ,6 100,0 

Total 827 99,9 100,0  

Perduts Sense resposta 1 ,1   

Total 828 100,0   

Taula 27. Taula de freqüències de la variable 32.NAC. Elaboració pròpia. 

 

 

 

Figura 17. Gràfic de sectors de la variable 32.NAC. Dades en freqüències. Elaboració pròpia. 
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32.1.Nacionalitat altres – quina 

 Freqüència Percentatge Percentatge vàlid 

Percentatge 

acumulat 

Vàlid Alemanya 1 ,1 1,7 1,7 

Argentina 9 1,1 15,5 17,2 

Àustria 1 ,1 1,7 19,0 

Brasil 3 ,4 5,2 24,1 

Cap Verd 1 ,1 1,7 25,9 

Canadà 2 ,2 3,4 29,3 

Colòmbia 2 ,2 3,4 32,8 

França 5 ,6 8,6 41,4 

Holanda 1 ,1 1,7 43,1 

Itàlia 3 ,4 5,2 48,3 

Mèxic 2 ,2 3,4 51,7 

Polònia 1 ,1 1,7 53,4 

Portugal 1 ,1 1,7 55,2 

Regne Unit (UK) 4 ,5 6,9 62,1 

República Dominicana 1 ,1 1,7 63,8 

Romania 2 ,2 3,4 67,2 

USA 2 ,2 3,4 70,7 

Veneçuela 3 ,4 5,2 75,9 

Xile 4 ,5 6,9 82,8 

França + Mèxic 1 ,1 1,7 84,5 

Llatina 1 ,1 1,7 86,2 

Europa 3 ,4 5,2 91,4 

Catalunya 4 ,5 6,9 98,3 

Euskal Herria 1 ,1 1,7 100,0 

Total 58 7,0 100,0  

Perduts Sense resposta 770 93,0   

Total 828 100,0   

Taula 28. Taula de freqüències de la variable 32.1.NAC.ALT. Elaboració pròpia. 
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Figura 18. Gràfic de barres de la variable 32.1.NAC.ALT Dades en freqüències. Elaboració 

pròpia. 
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Estadístics 

34.Persones al seu càrrec a nivell laboral 

N Vàlid 807 

Perduts 21 

Mitja ,55 

Mitjana ,00 

Moda 0 

Taula 29. Estadístics descriptius de la variable 34.SUBORD. Elaboració pròpia. 

 

 

34.Persones al seu càrrec a nivell laboral 

 Freqüència Percentatge 

Percentatge 

vàlid 

Percentatge 

acumulat 

Vàlid Ninguna 539 65,1 66,8 66,8 

De 1 a 5 persones 158 19,1 19,6 86,4 

De 6 a 10 persones 41 5,0 5,1 91,4 

Més de 10 persones 69 8,3 8,6 100,0 

Total 807 97,5 100,0  

Perduts Sense resposta 21 2,5   

Total 828 100,0   

Taula 30. Taula de freqüències de la variable 34.SUBORD. Elaboració pròpia. 

 

 

 

Figura 19. Gràfic de barres de la variable 34.SUBORD. Dades en percentatges. Elaboració 

pròpia. 
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35.Estado civil 

 Freqüència Percentatge 

Percentatge 

vàlid 

Percentatge 

acumulat 

Vàlid Solter/a 447 54,0 54,2 54,2 

Parella de fet 106 12,8 12,9 67,1 

Casat/da 149 18,0 18,1 85,2 

Separat/da 30 3,6 3,6 88,8 

Divorciat/da 90 10,9 10,9 99,8 

Vidu/a 2 ,2 ,2 100,0 

Total 824 99,5 100,0  

Perduts Sense resposta 4 ,5   

Total 828 100,0   

Taula 31. Taula de freqüències de la variable 35.Est.CIV. Elaboració pròpia. 

 

 

 

Figura 20. Gràfic de sectors de la variable 35.EST.CIV. Dades en freqüències. Elaboració pròpia. 
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Estadístics 

37.Nivell màxim d’estudis 

N Vàlid 827 

Perduts 1 

Mitja 5,51 

Error estàndard de la mitja ,051 

Mitjana 6,00 

Moda 6 

Desviació estàndard 1,474 

Variància 2,173 

Percentils 25 5,00 

50 6,00 

75 7,00 

Taula 32. Estadístics descriptius de la variable 37.NIV.EST. Elaboració pròpia. 

 

 

37.Nivell màxim d’estudis 

 Freqüència Percentatge 

Percentatge 

vàlid 

Percentatge 

acumulat 

Vàlid Estudis primaris complets o incomplets 9 1,1 1,1 1,1 

Ensenyament general secundari de primera etapa 28 3,4 3,4 4,5 

Ensenyances de grau mig de Formació Professional 59 7,1 7,1 11,6 

Ensenyament general secundari de segona etapa 77 9,3 9,3 20,9 

Ensenyances de grau superior de Formació Professional 163 19,7 19,7 40,6 

Estudis universitaris – llicenciatura / grau 281 33,9 34,0 74,6 

Estudis universitaris – postgrau / màster 174 21,0 21,0 95,6 

Estudis universitaris – doctorat / postdoctorat 36 4,3 4,4 100,0 

Total 827 99,9 100,0  

Perduts Sense resposta 1 ,1   

Total 828 100,0   

Taula 33. Taula de freqüències de la variable 37.NIV.EST. Elaboració pròpia. 

  



77 

 

 

 

 

Figura 21. Gràfic de barres de la variable 37.NIV.EST. Dades en percentatges. Elaboració 

pròpia. 

  

1,1
3,4

7,1
9,3

19,7

34

21

4,4

0

5

10

15

20

25

30

35

40



78 

 

 

40.1.Religió 

 Freqüència Percentatge 

Percentatge 

vàlid 

Percentatge 

acumulat 

Vàlid Catolicisme 132 15,9 16,1 16,1 

Altre tipus de cristianisme 11 1,3 1,3 17,4 

Islam 2 ,2 ,2 17,6 

Altres 71 8,6 8,6 26,3 

Ateisme 351 42,4 42,7 69,0 

Agnòstic/a 255 30,8 31,0 100,0 

Total 822 99,3 100,0  

Perduts Sense resposta 6 ,7   

Total 828 100,0   

Taula 34. Taula de freqüències de la variable 40.REL. Elaboració pròpia. 

 

 

Figura 22. Gràfic de sectors de la variable 40.REL. Dades en percentatges. Elaboració pròpia. 
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40.1.Religió – altres 

 Freqüència Percentatge 

Percentatge 

vàlid 

Percentatge 

acumulat 

Vàlid Anglicanisme 2 ,2 2,7 2,7 

Animisme 2 ,2 2,7 5,4 

Ásatrú 4 ,5 5,4 10,8 

Bruixeria 1 ,1 1,4 12,2 

Budisme 13 1,6 17,6 29,7 

Budisme / xamanisme / 

cristianisme primitiu 
1 ,1 1,4 31,1 

Budisme / hinduisme 1 ,1 1,4 32,4 

Budisme / taoisme 1 ,1 1,4 33,8 

Cienciologia 1 ,1 1,4 35,1 

Cristianisme sense credo definit 1 ,1 1,4 36,5 

Curs de miracles 1 ,1 1,4 37,8 

Deista 2 ,2 2,7 40,5 

Gaianisme 1 ,1 1,4 41,9 

Llei d’atracció, física quàntica 1 ,1 1,4 43,2 

Metafísica 1 ,1 1,4 44,6 

Nihilista 1 ,1 1,4 45,9 

OVNI 1 ,1 1,4 47,3 

Paganisme 3 ,4 4,1 51,4 

Pastafarisme 2 ,2 2,7 54,1 

Religions mesclades 2 ,2 2,7 56,8 

Religions orientals 2 ,2 2,7 59,5 

Religió pròpia 2 ,2 2,7 62,2 

Satanisme 3 ,4 4,1 66,2 

Taoisme 2 ,2 2,7 68,9 

Unitat 1 ,1 1,4 70,3 

Wiccana 4 ,5 5,4 75,7 

Zen 1 ,1 1,4 77,0 

Univers i les seves energies 1 ,1 1,4 78,4 

Catòlic no practicant 1 ,1 1,4 79,7 

Espiritualitat sense definir 10 1,2 13,5 93,2 

No practicant 4 ,5 5,4 98,6 

Prefereixo no contestar 1 ,1 1,4 100,0 

Total 74 8,9 100,0  

Perduts Resposta invàlida 2 ,2   

Sense resposta 752 90,8   

Total 754 91,1   

Total 828 100,0   

Taula 35. Taula de freqüències de la variable 40.1.REL.ALT. Elaboració pròpia. 
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Estadístics 

43.Mida del municipi de residència 

N Vàlid 819 

Perduts 9 

Mitja 1,94 

Mitjana 2,00 

Moda 3 

Desviació estàndard 1,008 

Variància 1,016 

Percentils 25 1,00 

50 2,00 

75 3,00 

Taula 36. Estadístics descriptius de la variable 43.TAM.MUN. Elaboració pròpia. 

 

 

43.Tamaño del municipi de residencia 

 Freqüència Percentatge 

Percentatge 

vàlid 

Percentatge 

acumulat 

Vàlid Fins a 10.000 habitants 96 11,6 11,7 11,7 

De 10.000 fins a 50.000 

habitants 
152 18,4 18,6 30,3 

De 50.000 fins a 500.000 

habitants 
273 33,0 33,3 63,6 

Més de 500.000 habitants 298 36,0 36,4 100,0 

Total 819 98,9 100,0  

Perduts Sense resposta 9 1,1   

Total 828 100,0   

Taula 37. Taula de freqüències de la variable 43.TAM.MUN. Elaboració pròpia. 
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Figura 23. Gràfic de barres de la variable 43.TAM.MUN. Dades en percentatges. Elaboració 

pròpia. 

 

 

Estadístics 

44.Orientació política 

N Vàlid 764 

Perduts 64 

Mitja 2,13 

Mitjana 2,00 

Moda 0 

Desviació estàndard 2,256 

Variància 5,088 

Asimetria 1,094 

Error estàndard de la asimetria ,088 

Curtosis ,593 

Error estàndard de la curtosis ,177 

Percentils 25 ,00 

50 2,00 

75 4,00 

Taula 38. Estadístics descriptius de la variable 44.ORI.POL. Elaboració pròpia. 

  

11,7

18,6

33,3

36,4

Fins a 10.000 hab.

De 10.000 fins a 50.000 hab.

De 50.000 fins a 500.000 hab.

Més de 500.000 hab.
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44.Orientación política 

 Freqüència Percentatge 

Percentatge 

vàlid 

Percentatge 

acumulat 

Vàlid Extrema esquerra 253 30,6 33,1 33,1 

1 120 14,5 15,7 48,8 

2 130 15,7 17,0 65,8 

3 68 8,2 8,9 74,7 

Centro esquerra 81 9,8 10,6 85,3 

Centro dreta 38 4,6 5,0 90,3 

6 30 3,6 3,9 94,2 

7 21 2,5 2,7 97,0 

8 8 1,0 1,0 98,0 

Extrema dreta 15 1,8 2,0 100,0 

Total 764 92,3 100,0  

Perduts Resposta invàlida 3 ,4   

Sense resposta 61 7,4   

Total 64 7,7   

Total 828 100,0   

Taula 39. Taula de freqüències de la variable 44.ORI.POL. Elaboració pròpia. 

 

 

 
Figura 24. Histograma de la variable 44.ORI.POL. Elaboració pròpia.  
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ANNEX 2 – LLISTA DE VARIABLES REGISTRADES I LA SEVA CODIFICACIÓ 

 

CODI DESCRIPCIÓ TIPUS DE RESPOSTA 

NO Número de qüestionari. Numeració automàtica 

VIA Format de recepció 3 opcions de resposta 

ID Identificador Codi automàtic segons 
format 

QUAN Data de recepció Numeració automàtica 

1.EDA Edat Valor numèric 

2.SEX Sexe 3 opcions de resposta 

2.1.SEX.ALT En cas de sexe altres, quin Resposta oberta 

3.1.ORI.HOMO Orientació homosexual 9 opcions de resposta 

3.2.ORI.HETE Orientació heterosexual 9 opcions de resposta 

4.SIT.AF Situació afectiva 7 opcions de resposta 

4.1.SIT.AF.ALT En cas de situació afectiva altres, quina Resposta oberta 

5.1.SEX.PER.A Sexe de la persona A amb qui manté relació afectiva 3 opcions de resposta 

5.1.1.SE.PER.A.ALT En cas de sexe persona A altres, quin Resposta oberta 

5.2.SEX.PER.B Sexe de la persona B amb qui manté relació afectiva 3 opcions de resposta 

5.2.1.SEX.PER.B.ALT En cas de sexe persona B altres, quin Resposta oberta 

5.3.SEX.PER.C Sexe de la persona C amb qui manté relació afectiva 3 opcions de resposta 

5.3.1.SEX.PER.C.ALT En cas de sexe persona C altres, quin Resposta oberta 

5.4.SEX.PER.D Sexe de la persona D amb qui manté relació afectiva 3 opcions de resposta 

5.4.1.SEX.PER.D.ALT En cas de sexe persona D altres, quin Resposta oberta 

5.5.SEX.PER.E Sexe de la persona E amb qui manté relació afectiva 3 opcions de resposta 

5.5.1.SEX.PER.E.ALT En cas de sexe persona E altres, quin Resposta oberta 

6.COMP.BDSM.A Comparteix BDSM amb la persona A Sí; no 

6.COMP.BDSM.B Comparteix BDSM amb la persona B Sí; no 

6.COMP.BDSM.C Comparteix BDSM amb la persona C Sí; no 

6.COMP.BDSM.D Comparteix BDSM amb la persona D Sí; no 

6.COMP.BDSM.E Comparteix BDSM amb la persona E Sí; no 

6.COMP.BDSM.C.J Comparteix BDSM amb company/a de jocs Sí; no 

6.COMP.BDSM.G.J Comparteix BDSM amb grup de jocs Sí; no 

6.COMP.BDSM.P.P Comparteix BDSM amb professional de pagament Sí; no 

6.COMP.BDSM.DES Comparteix BDSM amb desconeguts Sí; no 

6.COMP.BDSM.ALT Comparteix BDSM amb altres opcions Sí; no 

6.COMP.BDSM.NIN No comparteix BDSM amb ningú Sí; no 

7.EDA.VIR Edat a la que va deixar de ser verge Valor numèric 

7.1.VIR Encara és verge Sí; no 

8.EDA.COMP.VIR Edat de la persona amb la que va deixar de ser verge Valor numèric 

9.SEX.REL.SEX Sexe de les persones amb les que ha mantingut 
relacions sexuals 

5 opcions de resposta 

10.1.FREC.SEX.12 Freqüència de les seves relacions sexuals en els 
darrers 12 mesos 

6 opcions de resposta 

10.2.FREC.BDSM.12 Freqüència de pràctiques BDSM en els darrers 12 
mesos 

6 opcions de resposta 

11.1.N.P.SEX.VID Nombre de parelles sexuals al llarg de la vida 6 opcions de resposta 

11.2.N.P.BDSM.VID Nombre de persones amb les que ha fet BDSM al 
llarg de la vida 

6 opcions de resposta 

12.SAT.SEX Satisfacció amb la seva vida sexual 5 opcions de resposta 
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13.PAP.SEX Paper de la sexualitat en la seva vida 4 opcions de resposta 

14.1.EDA.PLA Edat a la que va experimentar plaer BDSM per 
primer cop 

Valor numèric 

14.2.EDA.IDE Edat a la que va identificar que li agradava el BDSM Valor numèric 

14.3.EDA.PRA Edat a la que va practicar BDSM amb algú per primer 
cop 

Valor numèric 

14.4.EDA.SOC Edat a la que va assistir a un acte social BDSM per 
primer cop 

Valor numèric 

15.1.VIV.PLA Amb qui vivia quan va sentir plaer Resposta oberta 

15.2.VIV.IDE Amb qui vivia quan va identificar Resposta oberta 

15.3.VIV.PRA Amb qui vivia quan va practicar Resposta oberta 

15.4.VIV.SOC Amb qui vivia quan va socialitzar Resposta oberta 

16.SAB.PROG.SN Saben els seus progenitors de la seva sexualitat 
BDSM 

Sí; no 

16.SAB.PROG.DIA Nombre de dies que fa que ho saben els progenitors Valor numèric 

16.SAB.PROG.MES Nombre de mesos que fa que ho saben els 
progenitors 

Valor numèric 

16.SAB.PRO.ANY Nombre d’anys que fa que ho saben els progenitors Valor numèric 

16.SAB.GERM.SN Saben els seus germans/es de la seva sexualitat 
BDSM 

Sí; no 

16.SAB.GERM.DIA Nombre de dies que fa que ho saben els germans/es Valor numèric 

16.SAB.GERM.MES Nombre de mesos que fa que ho saben els 
germans/es 

Valor numèric 

16.SAB.GERM.ANY Nombre d’anys que fa que ho saben els germans/es Valor numèric 

16.SAB.FIL.SN Saben els seus fills/es de la seva sexualitat BDSM Sí; no 

16.SAB. FIL.DIA Nombre de dies que fa que ho saben els fills/es Valor numèric 

16.SAB. FIL.MES Nombre de mesos que fa que ho saben els fills/es Valor numèric 

16.SAB. FIL.ANY Nombre d’anys que fa que ho saben els fills/es Valor numèric 

16.SAB.ALT.SN Saben altres parents de la seva sexualitat BDSM Sí; no 

16.SAB.ALT.QUI Altres parents – quins Resposta oberta 

16.SAB.ALT.DIA Nombre de dies que fa que ho saben els altres 
parents 

Valor numèric 

16.SAB.ALT.MES Nombre de mesos que fa que ho saben els altres 
parents 

Valor numèric 

16.SAB.ALT.ANY Nombre d’anys que fa que ho saben els altres 
parents 

Valor numèric 

16.SAB.AMIC.SN Saben els seus amics de la seva sexualitat BDSM Sí; no 

16.SAB.AMIC.DIA Nombre de dies que fa que ho saben els amics Valor numèric 

16.SAB.AMIC.MES Nombre de mesos que fa que ho saben els amics Valor numèric 

16.SAB.AMIC.ANY Nombre d’anys que fa que ho saben els amics Valor numèric 

16.SAB.TRAB.SN Saben a la seva feina de la seva sexualitat BDSM Sí; no 

16.SAB.TRAB.DIA Nombre de dies que fa que ho saben a la seva feina Valor numèric 

16.SAB.TRAB.MES Nombre de mesos que fa que ho saben a la seva 
feina 

Valor numèric 

16.SAB.TRAB.ANY Nombre d’anys que fa que ho saben a la seva feina Valor numèric 

16.SAB.NAD No ho sap ningú Sí; no 

17.ES.BDSM Què és per a ell/a el BDSM Resposta oberta 

18.SENT.BDSM Què sent quan practica BDSM Resposta oberta 

19.SENT.POST Què sent després de practicar BDSM Resposta oberta 

20.BDSM.PUB Relació entre el BDSM i la seva vida pública 4 opcions de resposta 
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21.ASS.BDSM Participa en alguna associació BDSM Sí; no 

22.1.1.ALC.SEX.MAI Consum alcohol durant el sexe/BDSM algun cop a la 
vida 

Sí; no 

22.1.2.ALC.SEX.12 Consum alcohol durant el sexe/BDSM en els darrers 
12 mesos 

Sí; no 

22.2.1.ALC.VID.MAI Consum alcohol en la vida en general algun cop a la 
vida 

Sí; no 

22.2.2.ALC.VID.12 Consum alcohol en la vida en general en els darrers 
12 mesos 

Sí; no 

22.3.1.CAN.SEX.MAI Consum cànnabis durant el sexe/BDSM algun cop a 
la vida 

Sí; no 

22.3.2.CAN.SEX.12 Consum cànnabis durant el sexe/BDSM en els 
darrers 12 mesos 

Sí; no 

22.4.1.CAN.VID.MAI Consum cànnabis en la vida en general algun cop a 
la vida 

Sí; no 

22.4.2.CAN.VID.12 Consum cànnabis en la vida en general en els darrers 
12 mesos 

Sí; no 

22.5.1.COC.SEX.MAI Consum cocaïna durant el sexe/BDSM algun cop a la 
vida 

Sí; no 

22.5.2.COC.SEX.12 Consum cocaïna durant el sexe/BDSM en els darrers 
12 mesos 

Sí; no 

22.6.1.COC.VID.MAI Consum cocaïna en la vida en general algun cop a la 
vida 

Sí; no 

22.6.2.COC.VID.12 Consum cocaïna en la vida en general en els darrers 
12 mesos 

Sí; no 

22.7.1.SPE.SEX.MAI Consum speed durant el sexe/BDSM algun cop a la 
vida 

Sí; no 

22.7.2.SPE.SEX.12 Consum speed durant el sexe/BDSM en els darrers 
12 mesos 

Sí; no 

22.8.1.SPE.VID.MAI Consum speed en la vida en general algun cop a la 
vida 

Sí; no 

22.8.2.SPE.VID.12 Consum speed en la vida en general en els darrers 
12 mesos 

Sí; no 

22.9.1.MDM.SEX.MAI Consum MDMA durant el sexe/BDSM algun cop a la 
vida 

Sí; no 

22.9.2.MSM.SEX.12 Consum MDMA durant el sexe/BDSM en els darrers 
12 mesos 

Sí; no 

22.10.1.MDM.VID.MAI Consum MDMA en la vida en general algun cop a la 
vida 

Sí; no 

22.10.2.MDM.VID.12 Consum MDMA en la vida en general en els darrers 
12 mesos 

Sí; no 

22.11.1.KET.SEX.MAI Consum ketamina durant el sexe/BDSM algun cop a 
la vida 

Sí; no 

22.11.2.KET.SEX.12 Consum ketamina durant el sexe/BDSM en els 
darrers 12 mesos 

Sí; no 

22.12.1.KET.VID.MAI Consum ketamina en la vida en general algun cop a 
la vida 

Sí; no 

22.12.2.KET.VID.12 Consum ketamina en la vida en general en els 
darrers 12 mesos 

Sí; no 

22.13.1.POP.SEX.MAI Consum popper durant el sexe/BDSM algun cop a la 
vida 

Sí; no 



86 

 

22.13.2.POP.SEX.12 Consum popper durant el sexe/BDSM en els darrers 
12 mesos 

Sí; no 

22.14.1.POP.VID.MAI Consum popper en la vida en general algun cop a la 
vida 

Sí; no 

22.14.2.POP.VID.12 Consum popper en la vida en general en els darrers 
12 mesos 

Sí; no 

22.15.1.HER.SEX.MAI Consum heroïna durant el sexe/BDSM algun cop a la 
vida 

Sí; no 

22.15.2.HER.SEX.12 Consum heroïna durant el sexe/BDSM en els darrers 
12 mesos 

Sí; no 

22.16.1.HER.VID.MAI Consum heroïna en la vida en general algun cop a la 
vida 

Sí; no 

22.16.2.HER.VID.12 Consum heroïna en la vida en general en els darrers 
12 mesos 

Sí; no 

22.17.1.GHB.SEX.MAI Consum GHB durant el sexe/BDSM algun cop a la 
vida 

Sí; no 

22.17.2.GHB.SEX.12 Consum GHB durant el sexe/BDSM en els darrers 12 
mesos 

Sí; no 

22.18.1.GHB.VID.MAI Consum GHB en la vida en general algun cop a la 
vida 

Sí; no 

22.18.2.GHB.VID.12 Consum GHB en la vida en general en els darrers 12 
mesos 

Sí; no 

22.19.1.LSD.SEX.MAI Consum LSD durant el sexe/BDSM algun cop a la 
vida 

Sí; no 

22.19.2.LSD.SEX.12 Consum LSD durant el sexe/BDSM en els darrers 12 
mesos 

Sí; no 

22.20.1.LSD.VID.MAI Consum LSD en la vida en general algun cop a la vida Sí; no 

22.20.2.LSD.VID.12 Consum LSD en la vida en general en els darrers 12 
mesos 

Sí; no 

22.21.1.CLO.SEX.MAI Consum cloroetilè durant el sexe/BDSM algun cop a 
la vida 

Sí; no 

22.21.2.CLO.SEX.12 Consum cloroetilè durant el sexe/BDSM en els 
darrers 12 mesos 

Sí; no 

22.22.1.CLO.VID.MAI Consum cloroetilè en la vida en general algun cop a 
la vida 

Sí; no 

22.22.2.CLO.VID.12 Consum cloroetilè en la vida en general en els 
darrers 12 mesos 

Sí; no 

22.23.1.VIA.SEX.MAI Consum viagra durant el sexe/BDSM algun cop a la 
vida 

Sí; no 

22.23.2.VIA.SEX.12 Consum viagra durant el sexe/BDSM en els darrers 
12 mesos 

Sí; no 

22.24.1.VIA.VID.MAI Consum viagra en la vida en general algun cop a la 
vida 

Sí; no 

22.24.2.VIA.VID.12 Consum viagra en la vida en general en els darrers 
12 mesos 

Sí; no 

22.25.ALT.CUA Consum d’altres substàncies, quina Resposta oberta 

22.26.1.ALT.SEX.MAI Consum altres substàncies durant el sexe/BDSM 
algun cop a la vida 

Sí; no 

22.26.2.ALT.SEX.12 Consum altres substàncies durant el sexe/BDSM en 
els darrers 12 mesos 

Sí; no 
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22.27.1.ALT.VID.MAI Consum altres substàncies en la vida en general 
algun cop a la vida 

Sí; no 

22.27.2.ALT.VID.12 Consum altres substàncies en la vida en general en 
els darrers 12 mesos 

Sí; no 

23.1.DISC.SN Haver estat discriminat a causa de la seva sexualitat 
BDSM 

Sí; no 

23.2.DISC.COM Tipus de discriminació viscuda Resposta oberta 

24.COL.BDSM Amb quin col·lectiu s’identifica dins del BDSM Resposta oberta 

24.1.COL.BDSM.AMX Col·lectiu amb el que s’identifica: Amo/a Derivada de 
24.COL.BDSM 

24.1.COL.BDSM.DOM Col·lectiu amb el que s’identifica: Dominant/a Derivada de 
24.COL.BDSM 

24.1.COL.BDSM.FET Col·lectiu amb el que s’identifica: fetitxista Derivada de 
24.COL.BDSM 

24.1.COL.BDSM.ATA Col·lectiu amb el que s’identifica: lligador/a Derivada de 
24.COL.BDSM 

24.1.COL.BDSM.SUM Col·lectiu amb el que s’identifica: submís/a Derivada de 
24.COL.BDSM 

24.1.COL.BDSM.SAD Col·lectiu amb el que s’identifica: sàdic/a Derivada de 
24.COL.BDSM 

24.1.COL.BDSM.MAS Col·lectiu amb el que s’identifica: masoquista Derivada de 
24.COL.BDSM 

24.1.COL.BDSM.SHI Col·lectiu amb el que s’identifica: shibari Derivada de 
24.COL.BDSM 

24.1.COL.BDSM.TOP Col·lectiu amb el que s’identifica: Top Derivada de 
24.COL.BDSM 

24.1.COL.BDSM.SWI Col·lectiu amb el que s’identifica: swinger Derivada de 
24.COL.BDSM 

24.1.COL.BDSM.PRI Col·lectiu amb el que s’identifica: primal Derivada de 
24.COL.BDSM 

24.1.COL.BDSM.BON Col·lectiu amb el que s’identifica: bondage Derivada de 
24.COL.BDSM 

24.1.COL.BDSM.KIN Col·lectiu amb el que s’identifica: kinky Derivada de 
24.COL.BDSM 

24.1.COL.BDSM.RUB Col·lectiu amb el que s’identifica: rubberista Derivada de 
24.COL.BDSM 

24.1.COL.BDSM.SLA Col·lectiu amb el que s’identifica: slave Derivada de 
24.COL.BDSM 

24.1.COL.BDSM.SPA Col·lectiu amb el que s’identifica: spanking Derivada de 
24.COL.BDSM 

24.1.COL.BDSM.BOT Col·lectiu amb el que s’identifica: bottom Derivada de 
24.COL.BDSM 

24.1.COL.BDSM.DS Col·lectiu amb el que s’identifica: relacions D/s Derivada de 
24.COL.BDSM 

24.1.COL.BDSM.HED Col·lectiu amb el que s’identifica: hedonista Derivada de 
24.COL.BDSM 

24.1.COL.BDSM.CRO Col·lectiu amb el que s’identifica: crossdresser – 
transvestit – transformista 

Derivada de 
24.COL.BDSM 

24.1.COL.BDSM.BRA Col·lectiu amb el que s’identifica: bratt – little girl Derivada de 
24.COL.BDSM 
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24.1.COL.BDSM.RB Col·lectiu amb el que s’identifica: rope bunny Derivada de 
24.COL.BDSM 

24.1.COL.BDSM.PUP Col·lectiu amb el que s’identifica: puppy – kitty – 
mascota 

Derivada de 
24.COL.BDSM 

24.1.COL.BDSM.LEA Col·lectiu amb el que s’identifica: leather Derivada de 
24.COL.BDSM 

24.1.COL.BDSM.ALT Col·lectiu amb el que s’identifica: altres Derivada de 
24.COL.BDSM 

24.1.COL.BDSM.NIN Col·lectiu amb el que s’identifica: ningun Derivada de 
24.COL.BDSM 

25.1.PUT.USU Haver pagat per serveis sexuals 4 opcions de resposta 

25.2.PUT.OFE Haver cobrat per serveis sexuals 4 opcions de resposta 

25.3.ABU Haver sofert abusos 4 opcions de resposta 

25.4.SEX.FOR Haver practicat sexe a la força 4 opcions de resposta 

26.EXC.BOND.A Li excita el bondage – rol actiu Sí; no 

26.EXC.BOND.P Li excita el bondage – rol passiu Sí; no 

26.EXC.CBT.A Li excita el CBT – rol actiu Sí; no 

26.EXC.CBT.P Li excita el CBT – rol passiu Sí; no 

26.EXC.MOM.A Li excita la momificació – rol actiu Sí; no 

26.EXC.MOM.P Li excita la momificació – rol passiu Sí; no 

26.EXC.SUS.A Li excita la suspensió – rol actiu Sí; no 

26.EXC.SUS.P Li excita la suspensió – rol passiu Sí; no 

26.EXC.OBJ.A Li excita l’objectificació – rol actiu Sí; no 

26.EXC.OBJ.P Li excita l’objectificació – rol passiu Sí; no 

26.EXC.DS.A Li excita el D/s – rol actiu Sí; no 

26.EXC.DS.P Li excita el D/s – rol passiu Sí; no 

26.EXC.ROL.A Li excita els jocs de rol – rol actiu Sí; no 

26.EXC.ROL.P Li excita els jocs de rol – rol passiu Sí; no 

26.EXC.PON.A Li excita el ponyplay – rol actiu Sí; no 

26.EXC.PON.P Li excita el ponyplay – rol passiu Sí; no 

26.EXC.HUF.A Li excita la humiliació física – rol actiu Sí; no 

26.EXC.HUF.P Li excita la humiliació física – rol passiu Sí; no 

26.EXC.HUV.A Li excita la humiliació verbal – rol actiu Sí; no 

26.EXC.HUV.P Li excita la humiliació verbal – rol passiu Sí; no 

26.EXC.TRA.A Li excita el trampling – rol actiu Sí; no 

26.EXC.TRA.P Li excita el trampling – rol passiu Sí; no 

26.EXC.ADB.A Li excita l’adult baby – rol actiu Sí; no 

26.EXC.ADB.P Li excita l’adult baby – rol passiu Sí; no 

26.EXC.FF.A Li excita la feminització forçada – rol actiu Sí; no 

26.EXC.FF.P Li excita la feminització forçada – rol passiu Sí; no 

26.EXC.PS.A Li excita la privació sensorial – rol actiu Sí; no 

26.EXC.PS.P Li excita la privació sensorial – rol passiu Sí; no 

26.EXC.CAS.A Li excita la castedat – rol actiu Sí; no 

26.EXC.CAS.P Li excita la castedat – rol passiu Sí; no 

26.EXC.SF.A Li excita el sexe forçat – rol actiu Sí; no 

26.EXC.SF.P Li excita el sexe forçat – rol passiu Sí; no 

26.EXC.SM.A Li excita el sadomasoquisme – rol actiu Sí; no 

26.EXC.SM.P Li excita el sadomasoquisme – rol passiu Sí; no 

26.EXC.SPA.A Li excita el spanking – rol actiu Sí; no 

26.EXC.SPA.P Li excita el spanking – rol passiu Sí; no 
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26.EXC.CER.A Li excita la cera – rol actiu Sí; no 

26.EXC.CER.P Li excita la cera – rol passiu Sí; no 

26.EXC.PIN.A Li excita les pinces – rol actiu Sí; no 

26.EXC.PIN.P Li excita les pinces – rol passiu Sí; no 

26.EXC.TAL.A Li excita els talls – rol actiu Sí; no 

26.EXC.TAL.P Li excita els talls – rol passiu Sí; no 

26.EXC.MED.A Li excita el medical – rol actiu Sí; no 

26.EXC.MED.P Li excita el medical – rol passiu Sí; no 

26.EXC.AGU.A Li excita les agulles – rol actiu Sí; no 

26.EXC.AGU.P Li excita les agulles – rol passiu Sí; no 

26.EXC.SON.A Li excita les sondes i catèters – rol actiu Sí; no 

26.EXC.SON.P Li excita les sondes i catèters – rol passiu Sí; no 

26.EXC.BRE.A Li excita el breath play – rol actiu Sí; no 

26.EXC.BRE.P Li excita el breath play – rol passiu Sí; no 

26.EXC.FET.A Li excita el fetitxisme – rol actiu Sí; no 

26.EXC.FET.P Li excita el fetitxisme – rol passiu Sí; no 

26.EXC.RUB.A Li excita el fetitxisme del làtex – rol actiu Sí; no 

26.EXC.RUB.P Li excita el fetitxisme del làtex – rol passiu Sí; no 

26.EXC.FUR.A Li excita el furry – rol actiu Sí; no 

26.EXC.FUR.P Li excita el furry – rol passiu Sí; no 

26.EXC.SHO.A Li excita el fetitxisme de les sabates – rol actiu Sí; no 

26.EXC.SHO.P Li excita el fetitxisme de les sabates – rol passiu Sí; no 

26.EXC.TV.A Li excita el transvestisme – rol actiu Sí; no 

26.EXC.TV.P Li excita el transvestisme – rol passiu Sí; no 

26.EXC.GLO.A Li excita el glory hole – rol actiu Sí; no 

26.EXC.GLO.P Li excita el glory hole – rol passiu Sí; no 

26.EXC.DARK.A Li excita el dark room – rol actiu Sí; no 

26.EXC.DARK.P Li excita el dark room – rol passiu Sí; no 

26.EXC.FIS.A Li excita el fist fucking – rol actiu Sí; no 

26.EXC.FIS.P Li excita el fist fucking – rol passiu Sí; no 

26.EXC.CRU.A Li excita el cruising – rol actiu Sí; no 

26.EXC.CRU.P Li excita el cruising – rol passiu Sí; no 

26.EXC.ANA.A Li excita el sexe anal – rol actiu Sí; no 

26.EXC.ANA.P Li excita el sexe anal – rol passiu Sí; no 

26.EXC.EXH.A Li excita l’exhibicionisme – rol actiu Sí; no 

26.EXC.EXH.P Li excita l’exhibicionisme – rol passiu Sí; no 

26.EXC.VOY.A Li excita el voyeurisme – rol actiu Sí; no 

26.EXC.VOY.P Li excita el voyeurisme – rol passiu Sí; no 

26.EXC.PUB.A Li excita el sexe en públic – rol actiu Sí; no 

26.EXC.PUB.P Li excita el sexe en públic – rol passiu Sí; no 

26.EXC.GRU.A Li excita el sexe en grup – rol actiu Sí; no 

26.EXC.GRU.P Li excita el sexe en grup – rol passiu Sí; no 

26.EXC.AIR.A Li excita el sexe a l’aire lliure – rol actiu Sí; no 

26.EXC.AIR.P Li excita el sexe a l’aire lliure – rol passiu Sí; no 

26.EXC.ORA.A Li excita el sexe oral – rol actiu Sí; no 

26.EXC.ORA.P Li excita el sexe oral – rol passiu Sí; no 

26.EXC.DIL.A Li excita els dildos i vibradors – rol actiu Sí; no 

26.EXC.DIL.P Li excita els dildos i vibradors – rol passiu Sí; no 

26.EXC.PLU.A Li excita la pluja daurada – rol actiu Sí; no 

26.EXC.PLU.P Li excita la pluja daurada – rol passiu Sí; no 
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26.EXC.COP.A Li excita la coprofília – rol actiu Sí; no 

26.EXC.COP.P Li excita la coprofília – rol passiu Sí; no 

27.PRA.BON.A Ha practicat bondage darrers 12 mesos – rol actiu Sí; no 

27.PRA.BON.P Ha practicat bondage darrers 12 mesos – rol passiu Sí; no 

27.PRA.CBT.A Ha practicat CBT darrers 12 mesos – rol actiu Sí; no 

27.PRA.CBT.P Ha practicat CBT darrers 12 mesos – rol passiu Sí; no 

27.PRA.MOM.A Ha practicat momificació darrers 12 mesos – rol 
actiu 

Sí; no 

27.PRA.MOM.P Ha practicat momificació darrers 12 mesos – rol 
passiu 

Sí; no 

27.PRA.SUS.A Ha practicat suspensió darrers 12 mesos – rol actiu Sí; no 

27.PRA.SUS.P Ha practicat suspensió darrers 12 mesos – rol passiu Sí; no 

27.PRA.OBJ.A Ha practicat objectificació darrers 12 mesos – rol 
actiu 

Sí; no 

27.PRA.OBJ.A Ha practicat objectificació darrers 12 mesos – rol 
passiu 

Sí; no 

27.PRA.DS.A Ha practicat D/s darrers 12 mesos – rol actiu Sí; no 

27.PRA.DS.P Ha practicat D/s darrers 12 mesos – rol passiu Sí; no 

27.PRA.ROL.A Ha practicat jocs de rol darrers 12 mesos – rol actiu Sí; no 

27.PRA.ROL.P Ha practicat jocs de rol darrers 12 mesos – rol passiu Sí; no 

27.PRA.PON.A Ha practicat ponyplay darrers 12 mesos – rol actiu Sí; no 

27.PRA.PON.P Ha practicat ponyplay darrers 12 mesos – rol passiu Sí; no 

27.PRA.HUF.A Ha practicat humiliació física darrers 12 mesos – rol 
actiu 

Sí; no 

27.PRA.HUF.P Ha practicat humiliació física darrers 12 mesos – rol 
passiu 

Sí; no 

27.PRA.HUV.A Ha practicat humiliació verbal darrers 12 mesos – rol 
actiu 

Sí; no 

27.PRA.HUV.P Ha practicat humiliació verbal darrers 12 mesos – rol 
passiu 

Sí; no 

27.PRA.TRA.A Ha practicat trampling darrers 12 mesos – rol actiu Sí; no 

27.PRA.TRA.P Ha practicat trampling darrers 12 mesos – rol passiu Sí; no 

27.PRA.ADB.A Ha practicat adult baby darrers 12 mesos – rol actiu Sí; no 

27.PRA.ADB.P Ha practicat adult baby darrers 12 mesos – rol passiu Sí; no 

27.PRA.FF.A Ha practicat feminització forçada darrers 12 mesos 
– rol actiu 

Sí; no 

27.PRA.FF.P Ha practicat feminització forçada darrers 12 mesos 
– rol passiu 

Sí; no 

27.PRA.PS.A Ha practicat privació sensorial darrers 12 mesos – 
rol actiu 

Sí; no 

27.PRA.PS.P Ha practicat privació sensorial darrers 12 mesos – 
rol passiu 

Sí; no 

27.PRA.CAS.A Ha practicat castedat darrers 12 mesos – rol actiu Sí; no 

27.PRA.CAS.P Ha practicat castedat darrers 12 mesos – rol passiu Sí; no 

27.PRA.SF.A Ha practicat sexe forçat darrers 12 mesos – rol actiu Sí; no 

27.PRA.SF.P Ha practicat sexe forçat darrers 12 mesos – rol 
passiu 

Sí; no 

27.PRA.SM.A Ha practicat sadomasoquisme darrers 12 mesos – 
rol actiu 

Sí; no 
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27.PRA.SM.P Ha practicat sadomasoquisme darrers 12 mesos – 
rol passiu 

Sí; no 

27.PRA.SPA.A Ha practicat spanking darrers 12 mesos – rol actiu Sí; no 

27.PRA.SPA.P Ha practicat spanking darrers 12 mesos – rol passiu Sí; no 

27.PRA.CER.A Ha practicat cera darrers 12 mesos – rol actiu Sí; no 

27.PRA.CER.P Ha practicat cera darrers 12 mesos – rol passiu Sí; no 

27.PRA.PIN.A Ha practicat pinces darrers 12 mesos – rol actiu Sí; no 

27.PRA.PIN.P Ha practicat pinces darrers 12 mesos – rol passiu Sí; no 

27.PRA.TAL.A Ha practicat talls darrers 12 mesos – rol actiu Sí; no 

27.PRA.TAL.P Ha practicat talls darrers 12 mesos – rol passiu Sí; no 

27.PRA.MED.A Ha practicat medical darrers 12 mesos – rol actiu Sí; no 

27.PRA.MED.P Ha practicat medical darrers 12 mesos – rol passiu Sí; no 

27.PRA.AGU.A Ha practicat agulles darrers 12 mesos – rol actiu Sí; no 

27.PRA.AGU.P Ha practicat agulles darrers 12 mesos – rol passiu Sí; no 

27.PRA.SON.A Ha practicat sondes i catèters darrers 12 mesos – rol 
actiu 

Sí; no 

27.PRA.SON.P Ha practicat sondes i catèters darrers 12 mesos – rol 
passiu 

Sí; no 

27.PRA.BRE.A Ha practicat breath play darrers 12 mesos – rol actiu Sí; no 

27.PRA.BRE.P Ha practicat breath play darrers 12 mesos – rol 
passiu 

Sí; no 

27.PRA.FET.A Ha practicat fetitxisme darrers 12 mesos – rol actiu Sí; no 

27.PRA.FET.P Ha practicat fetitxisme darrers 12 mesos – rol passiu Sí; no 

27.PRA.RUB.A Ha practicat fetitxisme del làtex darrers 12 mesos – 
rol actiu 

Sí; no 

27.PRA.RUB.P Ha practicat fetitxisme del làtex darrers 12 mesos – 
rol passiu 

Sí; no 

27.PRA.FUR.A Ha practicat furry darrers 12 mesos – rol actiu Sí; no 

27.PRA.FUR.P Ha practicat furry darrers 12 mesos – rol passiu Sí; no 

27.PRA.SHO.A Ha practicat fetitxisme de les sabates darrers 12 
mesos – rol actiu 

Sí; no 

27.PRA.SHO.P Ha practicat fetitxisme de les sabates darrers 12 
mesos – rol passiu 

Sí; no 

27.PRA.TV.A Ha practicat transvestisme darrers 12 mesos – rol 
actiu 

Sí; no 

27.PRA.TV.P Ha practicat transvestisme darrers 12 mesos – rol 
passiu 

Sí; no 

27.PRA.GLO.A Ha practicat glory hole darrers 12 mesos – rol actiu Sí; no 

27.PRA.GLO.P Ha practicat glory hole darrers 12 mesos – rol passiu Sí; no 

27.PRA.DARK.A Ha practicat dark room darrers 12 mesos – rol actiu Sí; no 

27.PRA.DARK.P Ha practicat dark room darrers 12 mesos – rol passiu Sí; no 

27.PRA.FIS.A Ha practicat fist fucking darrers 12 mesos – rol actiu Sí; no 

27.PRA.FIS.P Ha practicat fist fucking darrers 12 mesos – rol 
passiu 

Sí; no 

27.PRA.CRU.A Ha practicat cruising darrers 12 mesos – rol actiu Sí; no 

27.PRA.CRU.P Ha practicat cruising darrers 12 mesos – rol passiu Sí; no 

27.PRA.ANA.A Ha practicat sexe anal darrers 12 mesos – rol actiu Sí; no 

27.PRA.ANA.P Ha practicat sexe anal darrers 12 mesos – rol passiu Sí; no 

27.PRA.EXH.A Ha practicat exhibicionisme darrers 12 mesos – rol 
actiu 

Sí; no 
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27.PRA.EXH.P Ha practicat exhibicionisme darrers 12 mesos – rol 
passiu 

Sí; no 

27.PRA.VOY.A Ha practicat voyeurisme darrers 12 mesos – rol actiu Sí; no 

27.PRA.VOY.P Ha practicat voyeurisme darrers 12 mesos – rol 
passiu 

Sí; no 

27.PRA.PUB.A Ha practicat sexe en públic darrers 12 mesos – rol 
actiu 

Sí; no 

27.PRA.PUB.P Ha practicat sexe en públic darrers 12 mesos – rol 
passiu 

Sí; no 

27.PRA.GRU.A Ha practicat sexe en grup darrers 12 mesos – rol 
actiu 

Sí; no 

27.PRA.GRU.P Ha practicat sexe en grup darrers 12 mesos – rol 
passiu 

Sí; no 

27.PRA.AIR.A Ha practicat sexe a l’aire lliure darrers 12 mesos – 
rol actiu 

Sí; no 

27.PRA.AIR.P Ha practicat sexe al aire lliure darrers 12 mesos – rol 
passiu 

Sí; no 

27.PRA.ORA.A Ha practicat sexe oral darrers 12 mesos – rol actiu Sí; no 

27.PRA.ORA.P Ha practicat sexe oral darrers 12 mesos – rol passiu Sí; no 

27.PRA.DIL.A Ha practicat dildos i vibradors darrers 12 mesos – rol 
actiu 

Sí; no 

27.PRA.DIL.P Ha practicat dildos i vibradors darrers 12 mesos – rol 
passiu 

Sí; no 

27.PRA.PLU.A Ha practicat pluja daurada darrers 12 mesos – rol 
actiu 

Sí; no 

27.PRA.PLU.P Ha practicat pluja daurada darrers 12 mesos – rol 
passiu 

Sí; no 

27.PRA.COP.A Ha practicat pluja daurada darrers 12 mesos – rol 
actiu 

Sí; no 

27.PRA.COP.P Ha practicat bondage els darrers 12 mesos – rol 
passiu 

Sí; no 

28.PRA.ALT Altra pràctica que li resulti important destacar Resposta oberta 

28.1.ALT.EXC.A Altra pràctica – l’excita en rol actiu Sí; no 

28.1.ALT.EXC.P Altra pràctica – l’excita en rol passiu Sí; no 

28.2.ALT.PRA.A Altra pràctica – la practicat els darrers 12 mesos en 
rol actiu 

Sí; no 

28.2.ALT.PRA.P Altra pràctica – la practicat els darrers 12 mesos en 
rol passiu 

Sí; no 

29.PERJ.BDSM.SN Creu que li perjudicaria si es sabés de la seva 
sexualitat BDSM 

Sí; no 

29.1.PERJ.BDSM.COM Forma en què creu que li perjudicaria Resposta oberta 

30.LOC.CAS Lloc on practica habitualment – casa seva arreu Sí; no 

30.LOC.CAS.D Lloc on practica habitualment – casa seva en 
habitació a tal efecte 

Sí; no 

30.LOC.CLUB Lloc on practica habitualment – club/dojo obert al 
públic 

Sí; no 

30.LOC.LOC Lloc on practica habitualment – masmorra pròpia 
fora de casa 

Sí; no 

30.LOC.ALQ Lloc on practica habitualment – masmorra de 
lloguer per hores 

Sí; no 
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30.LOC.HOT Lloc on practica habitualment – hotel o allotjament 
turístic 

Sí; no 

30.LOC.NO.BDSM Lloc on practica habitualment – espais d’oci no 
BDSM 

Sí; no 

30.LOC.AIR Lloc on practica habitualment – aire lliure Sí; no 

30.LOC.ALT Lloc on practica habitualment – altres llocs Sí; no 

30.1.LOC.ALT.QUI Altres llocs on practica – quins Resposta oberta 

31.DIA.ULT.SEX Dies transcorreguts des de la seva darrera relació 
sexual completa 

Valor numèric 

32.NAC Nacionalitat 3 opcions de resposta 

32.1.NAC.ALT Nacionalitat altres – quina Resposta oberta 

33.PROF Professió Resposta oberta 

33.1.PROF.SECT Professió agrupada per sectors Derivada de 33.PROF 

33.2.PROF.OCU.AGRU Professió agrupada per ocupacions Derivada de 33.PROF 

34.SUBORD Nombre de subordinats a la feina 4 opcions de resposta 

35.EST.CIV Estat civil 6 opcions de resposta 

36.1.NO.FI.M Nombre de fills Valor numèric 

36.2.NO.FI.F Nombre de filles Valor numèric 

36.3.FI.NO No es tenen fills ni filles Sí; no 

37.NIV.EST Nivell màxim d’estudis assolits 9 opcions de resposta 

38.INGRES Ingressos bruts anuals Resposta oberta – 
milers d’€ 

39.CC.AA Comunitat Autònoma de residència Resposta oberta 

39.1. PROV Província de residència Derivada de 39.CC.AA 

39.2. MUN Municipi de residència Derivada de 39.CC.AA 

39.3.EXT.PAI País estranger de residència Derivada de 39.CC.AA 

39.4.EXT.PROV Província estrangera de residència Derivada de 39.CC.AA 

39.5.EXT.MUN Municipi estranger de residència Derivada de 39.CC.AA 

40.REL Religió 6 opcions de resposta 

40.1.REL.ALT Religió altres – quina Resposta oberta 

41.ASS.REL Assistència a actes religiosos 5 opcions de resposta 

42.CONV.NIN No haver conviscut amb ningú en els darrers 12 
mesos 

Sí; no 

42.CONV.FAM Haver conviscut amb familiars en els darrers 12 
mesos 

Sí; no 

42.CONV.PAR Haver conviscut en parella en els darrers 12 mesos Sí; no 

42.CONV.PAR.ET.AL Haver conviscut amb la parella i altres persones en 
els darrers 12 mesos 

Sí; no 

42.CONV.ALT Haver conviscut amb altres persones en els darrers 
12 mesos 

Sí; no 

43.TAM.MUN Mida del municipi de residència 4 opcions de resposta 

44.ORI.POL Orientació política 10 opcions de resposta 

45.FIAB Fiabilitat de les respostes Alta; baixa 

 

Nota: només es llisten les variables inicials generades a partir del qüestionari, no les variables de nova 

generació creades a partir de la manipulació de dades i els posteriors anàlisis. 
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ANNEX 3 – QÜESTIONARI DE LA INVESTIGACIÓ 

 



Número: _____ Fecha de cumplimentación: __ /__ /____ 
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BDSM QUESTIONNAIRE 
 

El cuestionario que tienes en tus manos forma parte de un estudio estadístico para 
analizar las características de la comunidad kinky/BDSM. La participación en este 

estudio es plenamente voluntaria y anónima. Cumplimentando dicho cuestionario das 
tu conformidad para que los datos que facilites puedan ser tratados con finalidades 
académicas. En ningún caso se te van a pedir datos personales que te puedan identificar 

como individuo ni acarrearte consecuencias de ningún tipo. 
 

Por favor, lee atentamente y responde tan preciso como te sea posible, las preguntas 
que se formulan a continuación. 
 

 
1. Edad: ____    2. Sexo:  femenino masculino otros: ___________________ 
 
 
PARTE 1 – RELACIONES PERSONALES 

 
3. Orientación sexual – marca en las siguientes escalas tu grado de atracción hacia: 

 

personas de tu mismo sexo: nada          mucho 

            

personas de otros sexos: nada          mucho 

 
 

4. ¿Cuál es tu situación afectiva? 
 

No tengo relación afectiva con nadie Pareja abierta 
Amigos/as con derecho a roce  Poliamoroso/a 
Pareja cerrada     Otros: ________________ 
Pareja cerrada con amante/s 
 

 
5. ¿De qué sexo es/son la/s persona/s con las que compartes situación afectiva? (ya 
sean amig@s, amantes, parejas…) 

 
Persona a  femenino   masculino  otros: ___________________ 
Persona b  femenino   masculino  otros: ___________________ 
Persona c  femenino   masculino  otros: ___________________ 
Persona d  femenino   masculino  otros: ___________________ 
Persona e  femenino   masculino  otros: ___________________ 

 

 
6. ¿Con qué personas compartes tus prácticas BDSM? 
 
 Persona a    Compañero/a de juegos habitual 
 Persona b    Grupo de juego habitual 
 Persona c    Profesional de pago 
 Persona d    Desconocidos/as 
 Persona e    Ninguna de las anteriores 
 No las comparto con nadie 
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PARTE 2 – PRÁCTICAS SEXUALES 
 
7. ¿A qué edad perdiste la virginidad? _____    Aún soy virgen 
 
 
8. ¿Qué edad tenía la persona con la que perdiste la virginidad? _____ 

 
 

9. ¿Con qué sexo/s has mantenido relaciones sexuales? 
Sólo con personas de mí mismo sexo 
Más con personas de mí mismo sexo que de otros sexos 
Tanto con personas de mí mismo sexo como de otros sexos 
Más con personas de otros sexos que de mí mismo sexo 
Sólo con personas de otros sexos 
 

 
10. ¿Con qué frecuencia has mantenido relaciones sexuales completas en los últimos 
12 meses? ¿Y practicado BDSM? (una misma relación puede contar en ambas columnas) 

 Sexo BDSM 
Diariamente   

Cada dos o tres días   

Una vez a la semana   

Una vez cada dos o tres semanas   

Una vez al mes   

Con menor frecuencia   

 
* Se entiende por relaciones sexuales completas, aquellas en las que haya habido 

contacto genital entre dos o más personas, con presencia de orgasmo y/o eyaculación. 
 
 

11. A lo largo de tu vida sexual, ¿con cuantas personas has mantenido relaciones 
sexuales completas? ¿Y practicado BDSM? (una misma persona puede contar en ambas 

columnas) 
 Sexo BDSM 
con 1 persona   

con 2 personas   

con 3 o 4 personas   

con 5 a 9 personas   

con 10 o más personas   

nunca he mantenido relaciones   

 

 
12. En conjunto, ¿en qué medida estás satisfecho/a con la vida sexual que has tenido? 
 Muy satisfecho/a     Bastante insatisfecho/a 
 Bastante satisfecho/a     Muy insatisfecho/a 
 Ni satisfecho/a ni insatisfecho/a   
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13. En la actualidad, ¿la sexualidad ocupa un lugar muy importante, bastante, poco o 
nada importante en tu vida? 

 Muy importante    Poco importante 
 Bastante importante   Nada importante 
 

14. Por favor, indica las edades en las que: 

Sentiste placer con algo relacionado con el BDSM (aunque en ese momento no supieras 
lo que era, p.e. juego infantil, fantasia, sueño): ______ 

Identificaste que te sentías atraído/a por el BDSM: ______ 
Empezaste a practicar el BDSM con otras personas: ______ 
Acudiste por primera vez a una actividad social BDSM (sesión en grupo, fiesta, evento, 

munch…): ______ 
 

 
15. ¿Recuerdas con quién vivías en cada uno de esos momentos (pareja, familiares, 
amigos/as, solo/a…)? 

Cuando sentí placer: ____________ 
Cuando identifiqué mi atracción: ____________ 

Cuando empecé a practicar con otras personas: ____________ 
Cuando acudí por primera vez a un acto social: ____________ 

 
 
16. ¿Qué personas de tu entorno social conocen tu orientación sexual BDSM? ¿Cuánto 

hace que lo saben? 
 Mis progenitores   hace _____ días / _____ meses / _____ años 
 Mis hermanos/as   hace _____ días / _____ meses / _____ años 
 Mis hijos/as    hace _____ días / _____ meses / _____ años 
 Otros familiares: __________ hace _____ días / _____ meses / _____ años 
 Mis amigos/as    hace _____ días / _____ meses / _____ años 
 Mis compañeros/as de trabajo hace _____ días / _____ meses / _____ años 
  No lo sabe nadie 
 
17. ¿Qué es para ti el BDSM? 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

 
18. ¿Qué sientes cuando practicas el BDSM? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

 
19. ¿Y después de haberlo practicado? 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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20. Respecto a tu vida laboral/pública, ¿qué relación mantiene tu vida BDSM? 
 las mantengo completamente separadas, nadie que no sea del mundo BDSM lo sabe 
 hay gente que lo sabe, pero prefiero que no se comente 
 si alguien lo comenta, no lo niego y hablo de ello, pero nunca soy quien saca el tema 
 me gusta que la gente lo sepa, lo hablo abiertamente 
21. ¿Participas activamente en alguna asociación o movimiento BDSM?  sí   no 
 

 
22. ¿Consumes algún tipo de substancia? Por favor, señala de la siguiente lista cuales 
has tomado, o bien alguna vez en tu vida o bien en los últimos 12 meses, ya sea para 

realizar tus prácticas sexuales/BDSM o en tu vida en general: 
 

 Durante actividad 
sexual/BDSM 

En tu vida en general 

 Alguna 
vez en mi 

vida 

En los 
últimos 

12 meses 

Alguna 
vez en mi 

vida 

En los 
últimos 

12 meses 
Alcohol     

Cannabis     

Cocaína     

Speed     

MDMA     

Ketamina     

Popper     

Heroína     

GHB     

LSD     

Cloretilo     

Viagra o similares     

Otras:__________     

 

 
23. ¿Te has sentido alguna vez discriminado/a por practicar el BDSM?  sí   no 
Comenta tu experiencia (donde, cómo, cuando, por qué…): 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
 
24. ¿Con qué colectivo dentro del BDSM te defines más? (p.e. dominante, masoquista, 

fetichista, practicante de shibari…) _______________________ 
 

 
25. Alguna vez a lo largo de tu vida: 
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Sí, una 

vez 
Sí, más de 

una vez 
No, 

nunca 
Prefiero no 
contestar 

Has pagado por servicios sexuales     

Te han pagado por servicios sexuales     

Has sufrido abusos sexuales y/o 
violaciones 

    

Has mantenido relaciones sexuales 

contra tu voluntad 

    

 

 
26. Señala de la lista siguiente aquellas prácticas que te resulten sexualmente 
excitantes (puedes marcar tantas opciones como quieras, diferenciando si desarrollas 

un rol Activo A, o Pasivo P, o ambos): 
 

A   P  A   P  A   P  A   P 
 Bondage  Adult baby  Agujas  Cruising 

 CBT 
Feminización 

forzada 


Sondas / 

catéteres 
 Sexo anal 

 Momificación 
Privación 

sensorial 
 Breath play  Exhibicionismo 

 Suspensiones  Castidad  Fetichismo  Voyeurismo 
 Objetificación  Sexo forzado  Rubberismo  Sexo en público 
 D/s  SM  Furry  Sexo en grupo 
 Juegos de rol  Spanking  Shoe fetish  Sexo al aire libre 
 Ponyplay  Cera  Travestismo  Sexo oral 


Humillación 

física 
 Pinzas  Glory hole 

Dildos / 

vibradores 


Humillación 
verbal 

 Cortes  Cuarto oscuro  Lluvia dorada 

 Trampling  Medical  Fist fucking  Coprofilia 
 

 
27. Señala de la lista siguiente aquellas prácticas que hayas realizado en los últimos 12 

meses (puedes marcar tantas opciones como quieras, diferenciando si desarrollas un 
rol Activo A, o Pasivo P, o ambos): 
 

A   P  A   P  A   P  A   P 
 Bondage  Adult baby  Agujas  Cruising 

 CBT 
Feminización 
forzada 


Sondas / 
catéteres 

 Sexo anal 

 Momificación 
Privación 

sensorial 
 Breath play  Exhibicionismo 

 Suspensiones  Castidad  Fetichismo  Voyeurismo 
 Objetificación  Sexo forzado  Rubberismo  Sexo en público 
 D/s  SM  Furry  Sexo en grupo 
 Juegos de rol  Spanking  Shoe fetish  Sexo al aire libre 
 Ponyplay  Cera  Travestismo  Sexo oral 


Humillación 

física 
 Pinzas  Glory hole 

Dildos / 

vibradores 
 Humillación  Cortes  Cuarto oscuro  Lluvia dorada 
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verbal 
 Trampling  Medical  Fist fucking  Coprofilia 

 

 
28. Hay alguna otra práctica que realices, que no esté en la lista anterior y creas 
importante mencionar? _________________________________________________ 

 
A   P  A   P  
 Me resulta excitante.  La he practicado en los últimos 12 meses 

 
 

29. ¿Crees que te perjudicaría si la gente supiera de tu sexualidad BDSM?  sí   no 
¿Cómo? _____________________________________________________________ 

 
30. ¿En qué lugar acostumbras a realizar tus prácticas BDSM? (puedes marcar más de 

una opción) 
 en mi casa, en cualquier parte 
 en mi casa, en una habitación concebida a tal finalidad 
 en un club BDSM abierto al público, dojo o similar 
 fuera de mi casa en una mazmorra propia 
 en una mazmorra privada, de alquiler por horas 
 en una habitación de hotel o alojamiento turístico 
 en espacios de ocio no BDSM 
 al aire libre 
 otras: _______________________ 
 
 
31. ¿Cuántos días hace de tu última relación sexual completa? ______ 

 
 

 
PARTE 3 – DATOS FINALES 
 

32. Nacionalidad:  española  otras: _____________   33. Profesión: ____________ 
 

 
34. ¿Cuántas personas tienes a tu cargo en el trabajo? 
 ninguna 
 de 1 a 5 personas 
 de 6 a10 personas 
 más de 10 personas. 
 
 

35. ¿Cuál es tu estado civil? 
 soltero/a    separado/a 
 pareja de hecho   divorciado/a 
 casado/a    viudo/a 
 

 
36. ¿Cuántos hijos/as tienes?   ____hijos     ____hijas   no tengo hijos/as 
 
 
37. ¿Cuál es su nivel de estudios? 
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 analfabeto 
 estudios primarios completos o incompletos 
 enseñanza general secundaria de primera etapa 
 enseñanzas de grado medio de Formación Profesional 
 enseñanza general secundaria de segunda etapa 
 enseñanzas de grado superior de Formación Profesional 
 estudios universitarios – licenciatura/grado 
 estudios universitarios – postgrado/master 
 estudios universitarios – doctorado/postdoctorado 
 
 

38. ¿Cuál es tu nivel de ingresos brutos anuales? ______________ 
 

 
39. ¿En qué comunidad autónoma resides? _____________________ 

 
 
40. ¿Con qué credo te defines en materia religiosa? 

 catolicismo     otra: _______________ 
 otro tipo de cristianismo   ateísmo 
 islam      agnóstico/a 
 
 

41. En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia has asistido a un templo a actos 
religiosos? 

 Casi nunca 
 Varias veces al año 
 Alguna vez al mes 
 Casi todos los domingos y festivos 
 Varias veces a la semana 
 
 
42. ¿Con qué personas has convivido en los últimos 12 meses? (puedes marcar más de 

una opción) 
 No he convivido con nadie 
 Con mis padres y/o otros familiares 
 Con mi pareja 
 Con mi pareja y otras personas 
 Con otras personas 
 

 
43. ¿Qué tamaño tiene el municipio en el que vives? 
 Hasta 10.000 habitantes     De 50.000 a 500.000 habitantes 
 De 10.000 hasta 50.000 habitantes    Más de 500.000 habitantes 
 

 
44. En lo que refiere a política, ¿te sientes más de derechas o de izquierdas? Marca la 
casilla en la que te sientas más representado/a. 

 

Izquierdas           Derechas 

 
 


