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El món de la parella: comunicats, 
també sexualment

ot i trobar cada 
vegada més vies 
per a comunicar-
nos, ens adonem 

que és difícil comunicar 
com ens agradaria i fer-nos 
entendre. 

La major part de la co-
municació no es troba en 
les nostres paraules sinó 
en les nostres intencions, 

i la por a ser malentesos, 
jutjats, a posar-nos ner-
viosos i fer el ridícul, etc. 
ens cohibeix i ens deixa un 
regust desagradable.

En les relacions sexuals, 
com a totes les àrees de la 
vida, també és molt impor-
tant que el missatge arribi 
a bon port, ja que sovint 
pensem que la sexualitat a 

de ser quelcom ‘espontani’ 
que no cal treballar.

 “M’agrada una cosa...
però no sé si dir-t’ho...” 
moltes vegades dóna vol-
tes al cap, i temem que 
dir-ho trenqui la màgia o 
malmeti la relació de la 
parella. 

Pensem que la nostra 
parella ho endevinarà, s’ho 

imaginarà, ja sorgirà... i 
fàcilment la frustració per-
què no arriba el moment 
acaba adormint el desig.

Hem de canviar la idea 
de que el sexe no s’ha 
de parlar i que planificar 
no vol dir ser rígid. Par-
lar distesament sobre les 
nostres preferències amb 
la parella no ha d’acabar 
necessàriament al llit en 
aquells moment. 

Hi ha moltes mane-
res divertides i eròtiques 
de donar a conèixer les 
nostres necessitats. La 
sexualitat és un espai per 
compartir i crear, res no 
està escrit.

La mirada és molt im-
portant. El to pot ser molt 
suggerent. Un missatge, 
una carta, proposar un 
joc... les opcions són in-
finites i només hem de 
tenir en compte que el 
sexe no és una tema molt 
seriós, el sexe és un joc 

T per a adults... Quan a la 
teva vida et permets jugar? 
Quant fa que no et dones 
un espai de plaer? Quines 
creences evaporen el teu 
contacte natural amb la 

sexualitat?
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