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L’amor no sempre és romànti c
“Si no et fa senti r lliure, ho sento, però no és amor”

reixes i el que no?
- Vols competi r o compar-
ti r?

Podria haver moltes 
més qüesti ons, però crec 
que una part molt impor-
tant de saber si tens relaci-
ons sanes és saber si t’estan 
fent créixer o empeti ti r.

Quan estar amb algú 

T an bona com 
sóc, tot el que 
he fet per ell 
i tan bé com 
m’he portat 

¿no podia enamorar-se de 
mi? “

I la pregunta no era re-
tòrica, realment volia saber 
per què.

No ho sé, ningú ho sap. 
És curiós que hi hagi per-
sones prou ‘romànti ques’ 
com per creure que l’amor 
ho pot tot i és el moti u per 
viure i no entenguin que 
l’amor no en sap res, de 
normes.

Els sentiments és clar 
que sorgeixen de motius 
enllaçats, però la primera 
fl ama que encén l’emoció 
no és lògica ni mental. En 
el cas de l’enamorament és 
pràcti cament química.

Quan algú es fa aquest 
ti pus de preguntes, no té 
un problema amb les relaci-
ons, té un problema amb si 
mateix. Per què tant dolor? 
Una autoesti ma ferma sap 
quan ja ha estat sufi cient, 
quan la inversió mereix o 
no la pena. No et vol, pos-
siblement us ho perdeu, és 
la seva elecció. Pregunta’t 
com has fet tu la teva.
- Diferencies la humiliació
de l’altruisme?
- Reconeixes el que et me-

(en les formes diverses en 
què això pot ser) et pro-
dueix ansietat, obsessió, 
gelosia, crisi de tristesa, 
accessos d’ira i angoixa pot-
ser necessiti s reformular el 
signifi cat de l’amor en el teu 
diccionari.

Seria adequat que hi 
digués alguna cosa com 

això:
“Amor: Senti ment cap 

a una altra persona que 
naturalment ens atrau i 
que, procurant recipro-
citat en el desig d’unió, 
ens complementa, alegra i 
dóna energia per conviure, 
comunicar-nos i crear”.

Això diu el diccionari. 
Tota la resta està basat en 
una idea que pot ser que 
no hagis revisat: el Roman-
ti cisme (segle XVIII). En la 
aquella època, com més 
impossible i desgraciat era 
un amor, millor. La gent te-
nia altres costums i normes 
socials. Però som al segle 
XXI i l’amor és lliure. Si no 
et fa senti r lliure, ho sento, 
però no és amor.
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