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LES RELACIONS, MILLOR SANES 

Com afirma Joan Garriga, expert en Gestalt, PNL i Constel·lacions 
familiars:

 […] en les relacions de parella no hi ha bons ni dolents, culpables i 
innocents, justos i pecadors. El que hi ha són bones i males relacions: 
relacions que ens enriqueixen i relacions que ens empobreixen. Hi ha 
satisfacció i insatisfacció. Hi ha bon amor i mal amor. I és que amb 
l’amor no n’hi ha prou per assegurar el benestar: fa falta el bon amor. 
El bon amor es reconeix perquè hi som exactament com som i deixem 
que l’altre sigui exactament com és, perquè s’orienta cap al present i cap 
al que vindrà en lloc de lligar-nos al passat, i sobretot perquè produeix 
benestar i realització.66 

Tot plegat, i salvant les distàncies, es pot aplicar en les relacions 
d’amistat.

Si tenim una autoestima baixa, haurem de vigilar a l’hora de re-
lacionar-nos, a més d’aprendre a triar les persones i a respectar-nos. 

En general, si volem tenir relacions sanes, ens farà bé: 

– Conèixer-nos a fons, saber com som i com funcionem.

– Relacionar-nos bé amb nosaltres mateixos, comprendre’ns, accep-
tar-nos, respectar-nos; és a dir, gaudir d’una bona autoestima. 

– Estar oberts a certa dosi d’autocrítica.

Quant a les relacions més íntimes i de parella, ens ajudarà, espe-
cialment:

– Detectar si estem oberts o no a una relació íntima, sigui del tipus 
que sigui, i mostrar-nos coherents amb l’altra persona. Aquest acte 
d’honestedat pot evitar molts malentesos. 

66 El buen amor en la pareja, Joan Garriga.
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– Identificar el tipus de relació que volem —o almenys tenir-ne una 
idea o intuïció aproximada— amb cada persona i en cada moment: 
podem estar en «mode amants», en «mode companys de vida» o 
trobar qualsevol altra fórmula que ens realitzi. Al llarg de la vida 
podem passar per diferents etapes i les necessitats relacionals van 
canviant. No sempre veiem amb facilitat si volem amistat, sexe o 
anar més enllà. Per això cal donar-se un temps per conèixer cada 
persona, posar-hi consciència i anar actualitzant el que hi anem 
sentint. Sovint ens saltem aquest procés, tenim certa pressa, ja 
sigui per necessitat afectiva, per por de la solitud, etc. 

Per saber quina és la nostra fórmula relacional, és fonamen-
tal treballar en l’autoconeixement, l’autoestima i l’autocrítica.

– Coincidir amb l’altre en el tipus de relació que volem tenir. Per 
exemple, si un entén que hi ha d’haver un compromís de fidelitat 
i l’altre no, definitivament, és millor no aventurar-s’hi. Cal saber 
veure amb què ens podem flexibilitzar i amb què no. No tot és 
negociable ni tot és admissible; depèn de la visió i la necessitat de 
cada persona. Forçar les coses porta a relacions desequilibrades. 

És important compartir la nostra preferència relacional amb 
la persona implicada, per tal que cadascú decideixi si s’hi queda 
o si se’n va.

– «Veure» l’altra persona, que vol dir conèixer-la de debò, deixar 
que sorgeixi per saber si ens agrada de debò i no des d’una falsa 
idea que ens hem construït d’acord amb els nostres desigs i expec-
tatives. En la fase de l’enamorament, ningú no veu ningú i cadascú 
veu el que vol veure i escolta el que vol escoltar; així, es fa una idea 
sui generis de l’altre. Quan, després, s’adona que no és real, en lloc 
d’acceptar-lo tal com és, intenta fer-lo canviar. 
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Quan no ens agrada algú o el tipus de relació que ens pot 
oferir, és millor deixar-lo anar. 

– Detectar si seguim un patró de relació, és a dir, si sempre acabem 
topant amb un mateix tipus de persona: no disponibles, infidels, 
amb dependència emocional, amb tendència a fer de mares o de 
terapeutes, etc. Hi ha persones, a més, que no estimen, només es 
deixen estimar; cal veure-les venir. Un cop detectat el patró, és útil 
preguntar-nos quin paper hi juguem nosaltres. 

Identificar el nostre patró relacional ens pot ajudar a can-
viar-lo i començar a cercar i atraure un altre tipus de persones 
amb qui relacionar-nos més sanament.

– Admetre que les relacions de parella no són un camí de roses i 
cal vèncer-hi certs prejudicis i obstacles. Creure que la relació ha 
de ser perfecta no ens permet, a la llarga, relacionar-nos o vincu-
lar-nos amb ningú d’una manera real i profunda. Aquesta idea no 
funciona per a les relacions de parella: «qui no vulgui pols, que 
no vagi a l’era». És bàsic revisar el tipus de relació que cerquem 
i oferim; potser no volem una relació de parella i encara no ens 
n’hem adonat. 

És en la relació amb els altres on descobrim com som realment; 
per tant, és una font molt rica de coneixement i tot un art saber-s’hi 
desenvolupar. 

 


