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La parella en la fase d’enamorament:
“No podem estar separats”

En aquesta etapa sen-
ti m que: “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 

Cadascú de no-
saltres cons-
trueix la seva 
història, però 
a sota dels 

detalls, les parelles passen 
per una sèrie de fases al 
llarg del temps, durant les 
quals es pot anar enriquint 
el procés o desgastant-lo si 
no som conscients de que 
tota relació requereix de 
cures especials perquè es 
manti ngui viva.

A mesura que passa el 
temps, la parella va can-
viant i creixent, i alhora el 
ritme de vida ens va exigint 
cuidar-la per part d’ambdós 
amb més consciència i pre-
disposició.

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.

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.

Sílvia Rodríguez Díez
Psicòloga d’adults. 
Col·legiada 16.572

KANTOR. Espai 
d’Atenció Psicològica

Llobateras 6 – Local 1 (al 
costat de Regina Carmeli)

Tel. 93 588 21 53 
Mb. 644 008 701


