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La sexualitat és 
una forma més 
de relació i una 
vivència molt àm-
plia i complexa, 

però quan més es posa en 
joc es quan la comparti m 
en parella

Cadascun construeix la 
seva història, però a sota 
dels detalls, les parelles 
passen per una sèrie de 
fases o  etapes al llarg del 

temps, durant les quals es 
pot anar enriquint el pro-
cés o desgastant-lo si no 
som conscients de que tota 
relació requereix de cures 
especials perquè es man-
ti ngui viva. Especialment en 
l’àmbit sexual.

En un primer moment, 
la parella és atracció –fusió-. 
Un moment on es generen 
gran quanti tat d’hormones 
que faciliten el desig i l’apro-

pament sexual. Podríem dir 
que la necessitat de l’altre 
és biològica. Fem tot l’esforç 
per mostrar la nostra millor 
cara i que l’altre es quedi al 
nostre costat. No podem 
estar separats.

En aquest moment di-
fícilment apareixen pro-
blemes de parella, perquè 
estem tan a prop que no és 
possible veure l’altre amb 
prou distància per valorar-
lo tal com és. Estem tan 
eufòrics que qualsevol de-
tall o objecció ens sembla 
poc important i el nostre 
marge de tolerància és més 
gran ara del que serà més 
endavant.

És fàcil idealitzar aquest 
moment de la relació i, 
més endavant en el temps 
enyorar-lo amb nostàlgia. 
Si no som conscients de que 
la parella no pot roman-
dre congelada en aquest 
moment indefinidament, 
fàcilment podem caure en 
el desencant i començar 

a culpar-nos o pensar que 
ja ‘no funciona’, quan és 
natural que tot aquest ‘mo-
viment’ biològic es rebaixi i 
evolucioni a un altre nivell: 
la inti mitat.

La inti mitat suposa un 
relaxament en la competèn-
cia, ja que si hem decidit es-
tar junts, haurem de confi ar 
en l’exclusivitat. De vegades 
poden aparèixer problemes 
perquè la confiança i el 
coneixement mutu fa que 
comencem a valorar el nivell 
de sati sfacció de la relació 
més enllà del desig.

Una parella sana bus-
ca maneres de sati sfer-se, 
escolta les necessitats de 
l’altre i entén que el sexe 
és un joc que podem esta-
blir entre els dos i canviar-
lo quan vulguem. Si som 
massa rígids en la nostra 
manera de veure la relació, 
o som molt suscepti bles i
vivim els suggeriments  i
comentaris de l’altre com
a críti ques, és fàcil que els

Les etapes de la relació de parella (I) 
L’enamorament i l’inici de la intimitat

silencis i les frustracions 
s’instaŀlin entre nosaltres i 
vagin generant un espai que 
ens allunyi amb el temps. Si 
no podem comparti r el que 
sentim, el rancor pot ser 
una mina dintre la relació 
senti mental.

Comparti r les fantasies, 
les necessitats, els suggeri-

ments, la curiositat... amb 
respecte i afecte és sa i 
adient per mantenir viva la 
passió.
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