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L’amor no té un color fix. Però sí que és cert que pot ser identificat amb colors vius i 
Clars, com podrien ser el blau o el verd. A més a més, dependent de quin tipus d’amor, 
pot ser identificat per diferents colors. 
 
Es pot estimar de maneres diferents, no s’estima igual a la teva mare que al Barça. Hi ha 
diferents intensitats d’amors. 
 
L’aparença és el primer que es té en compte. 
 
L’amor té una funció social: procrear, funció familiar. 
 
Responsabilitat en els dirigents: els poderosos influeixen en  l’amor perquè ens diuen 
com i quins models són acceptables i quins no. 
 
La idealització i les expectatives responen a que el desig propi és superior a la realitat. 
 
Un excés d’expectatives desencadena la frustració. 
 
L’amor és una passió que no podem dominar, per tant, no és ni bo ni dolent. 
 
L’amor no està produït ni depèn dels Déus (Eros). 
 
Els homes grecs poden estimar-se als Déus a causa de l’agraïment per les coses bones 
que els han propiciat però d’entrada no senten amor per ells sinó més aviat 
respecte/por. 
 
En el cristianisme si que hi ha persones que s’estimen a Déu perquè tot és en Déu i 
llavors Ell és amor. Les persones creients són capaces d’estimar gràcies a Déu i és per 
això que creuen que el veritable amor és cap a Ell. Es tracta però d’un amor fraternal 
(com el de Jesús) i no eròtic com el cas grec (Déu Eros). 
 
St. Agustí: el mal no és res, el mal és l’absència del bé; “crec per entendre”, la veritat és 
revelada per Déu però a vegades té un aspecte irracional. 
 
L'amor mata i/o suïcida. 
 
L'amor ho justifica tot. 
 
L'amor és sacrifici. 
 
L'amor cega a l'enamorat. 
 
Estimar fa mal. 
 
El dolor desapareix si desapareix el desig. 
 
L’amor sempre porta associat el desig. Però el sexe i el desig no necessiten l’amor. 
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No n’hauríem d’estar tips? 
 
Com es fa desaparèixer el desig? I l’amor? 
 
Totes les parts del cos poden desitjar quelcom que el cervell rebutgi. 

 
Segons els Déus, en l'amor és més reconegut el que dona que el que rep. 
 
L'amor és immortal però metamòrfic. És etern en la vida i en la mort. 
 
L'amor és bell només si és honest. 
 
Estimar als joves, que no tenen una intel·ligència desenvolupada, és una pèrdua de 
temps. L'amor no recíproc és un fracàs. 
 
Tot per la seva naturalesa és bo. 
 
Posposar la felicitat per una vida futura que no sabem si existeix val la pena? 
 
La felicitat només es pot valorar al final de la vida. 
 
El sexe en sí engendra rols: de domini i submissió. 
 
El mal sempre triomfa, la virtut  i el bé cauen en la desgràcia. 
 
Entre els dos discursos de Fedre i Pausanies el que més m’ha cridat l’atenció ha estat el  
concepte que tenien de l’amor; per una banda el concepte dista bastant del nostre 
concepte actual. 
 
En primer lloc ha estat el fet que estigués mal vist que un home i una dona s’estimessin 
o no estigués valorat  que un amor pur o venus celestial (com anomenen) es pugui 
realitzar per aquests dos gèneres i per altre banda també m’ha sorprès que basant-se 
en la seva cultura és com depèn l’amor i no del sentiment deixant de banda els gèneres 
o sexes. 
 
Aquest amor està com més condicionat perquè també entren en joc els deus i depenent 
de si és un amor per el que estàs disposat a sacrificar-te per l’altre persona els dues 
t’ajuden o et veuen com un heroi. 
 
També m’ha agradat el fet de que la venus celestial sigui per tota l’eternitat ja que no és 
efímera perquè s’estima l’ànima i no el recipient i com les accions depenent de les 
intencions es valorin d’una manera o d’una altra. 
 
També m’ha sorprès el fet que qualsevol acció realitzada per amor valgués. 
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Amor como coraza, una defensa costrosa que protege i se une como uno cuando en 
algún momento fueron dos. Sin una defensa no hay nada que defender. Que 
intencionalidades tiene el amor sobre sí mismo. El amor si se ubicase como los antiguos 
mandan las dos Venus ambas siguen siendo amor, y si identificamos el amor popular 
como ocurre en la tierra o celestial como pondríamos en el cielo. ¿Si el amor es tan 
grande no puede tener una pequeña intención de estar en todos? ¿Este tiene intención 
por sí misma? ¿Si el amor esta en todos aquello que se defienda también es amado? Si 
amo y defiendo todo 
acabaré hiriendo para defender, por consiguiente no puedo amar todo o herir para 
defender. No soy capaz de defender todo, así que quizás el amor no es tan grande. 
¿Cuándo empieza a residir algo de amor en un cuerpo? ¿Somos recipientes del amor o 
solo de la intención de amar? ¿el odio o rechazo a la homosexualidad puede venir dado 
de una necesidad de sobrevivir y evitar lo que en un principio era inútil como el sexo 
entre hombres. El amor siendo defendido puede ser como se decía, algo muy peligroso. 
No se puede dirigir el amor como un lápiz. Este escribe con sus limitaciones pero siempre 
depende de algo más. Pero el amor puede ser superior e incontrolable en su gran 
mayoría. Se puede hacer este amor como todo, uno mas i/o otro cuerpo de uno. 
Una unión de varias a través de algo incontrolable que añadiríamos como indicios de 
suerte. Si todo vale para llegar al amor, quizás el amor lo vale todo. 
 
Quina és la forma que té l’amor natural? Heterosexual o homosexual? Hauríem de 
censurar a aquell que s’allunyi de la forma correcta? 
 
És més possible l’amor entre aquells que tenen una edat semblant? 
 
És l’amor la causa més justa i bonica capaç de justificar tota acció? 
 
En l’actualitat la idea de l’amor està molt influïda pel poder de l’església catòlica i de la 
seva tradició. 
 
L’amor de veritat és aquell que apareix entre dues persones bones. 
 
Cultura, art, civilització i amor caminen agafats de la mà. 
 
En l’amor val tot. 
 
L’amor és una ànima habitada per dos cossos. 
 
S’estima més allò que s’ha aconseguit amb molts esforços. 
 
Per descobrir l’amor més pur hem de trobar allò que ens faci purs a nosaltres mateixos. 
 
Si l’amor té límits: quins són? 
 
L’amor real existeix? 
 
L’amor té a veure amb l’atracció? 
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L’amor té inici i final? 
 
L’amor és liberal? 
 
Tot hom pateix l’amor algun cop a la seva vida? 
 
L’amor depèn de l’estatus social? 
 
L’amor pot canviar el món? 
 
L’amor pot ser dolent? 
 
L’amor pot arribar a convertir-se en un vici. 
 
Desitgem la persona estimada o desitgem el desig mateix? 
 
Una vida sense amor és freda, una vida sense desig és immòbil. 
 
Es pot estimar al mateix temps i amb la mateixa intensitat més d’una persona? I desitjar 
legítimament més d’una persona? I satisfer legítimament un desig d’aquesta 
naturalesa? 
 
Es pot aprendre a estimar? Es pot ensenyar l’amor? Si no podem ensenyar l’amor com 
podem encendre l’amor en l’altre? Si no podem ensenyar l’amor hem d’esperar que 
l’altre s’enamori espontàniament de nosaltres. 
 
Si tots el homes som germans l’amor veritable és l’amor fraternal? 
 
Té l’amor una idea contraria? 
 
L’amor es relaciona amb els colors càlids, ja que aquest busca l’apropament amb allò 
que estimes. També són abraçades, contacte, per això els colors càlids. 
 
L’amor és una força necessària. 
 

Enamorar-se és trobar un company de vida, és senzillament compartir. 
L’amor implica un cert grau de vulnerabilitat envers la parella, entregar-se amb 
l’esperança que l’altre farà el mateix i la por que no ho faci. 
L’amor és com una droga, primer et dóna el subidón però quan et trenquen el cor o 
s’acaba l’amor és com una mala ressaca. 
L’amor només es pot «explicar» per qui l’ha viscut. 
Cal diferenciar diverses classes d’amor, doncs no s’estima a tothom de la mateixa 
manera. Necessitem amor per ser feliços, però no amor sexual/eròtic. 
Amor i felicitat són independents. Sigues capaç de ser feliç i després arribarà l’amor. 
Casament percebut com a unió pràctica i fins i tot com a demostració de poder 
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econòmic, pèrdua de dimensió amorosa perdurable i assumpció de certa 
«temporalitat» o caducitat en relacions amoroses.  

 


