
o vull estar
s o l / a .  É s
normal?’ La
majoria de

les persones tenen por a no 
tenir parella, a estar ‘sols’ 
de cara a la societat. Sol ser 
una por més aviat cap a la 
soledat fí sica, és a dir, a no 
tenir a una persona al costat 
tot i que aquella persona 
ens pugui fer sentir molt 
sols per la seva absència 
emocional. A vegades no 
és només incomprensió, 
és la sensació de no poder 
comptar o comparti r amb 
la parella, tenir pocs punts 
d’inti mitat o de complicitat. 
Però tot i això pots tenir por 
a trencar per no estar sol. 
Segur que no ho estàs ja?

El moti u pel qual hi ha 
aquesta por segurament 
és biològic i molt anti c en 
la nostra espècie. Tenim 
gravada la idea de que so-
breviure sols, per nosaltres 
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Potser ti nc por a la 
soledat…

mateixos, és molt difí cil. És 
veritat que poder comparti r 
la vida pot ser molt grati fi -
cant, però sempre i quan 
la relació estigui basada 
en ciments sòlids i que ens 
sumin més que ens resti n. 
Quan hem de mantenir 
una relació a tota costa i 
hem de fer esforç podem 
desgastar-nos molt i senti r-
nos més insati sfets que si 
acabéssim amb la relació, 
però ens costa acceptar-ho: 
semblarem rarets?

Hi ha moltes persones 
que no han refl exionat mai 
sobre si realment volen te-
nir una parella que els porti  
a fer una família. Segueixen 
la inèrcia social del que és 
normal i lluiten amb massa 
esforç per ser com la resta. 
Però per què vols tenir pa-
rella? I per a què? Trobar 
algú que ens complementi  
no és tan fàcil como ho 
venen. I no trobar-ho no 

‘N vol dir res més que no ha 
sorgit l’oportunitat. Passar 
un temps sols ajuda a co-
nèixer-se millor a un mateix 
i adonar-se de que sí pots 
tot el que vulguis. Perquè el 
més important de la parella 
no és que la necessiti s, és 
que la desitgis.
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