Pròleg
Malgrat les aparences les coses essencials no
canvien. Les persones continuem aspirant a ser
felices i buscant relacions que enriqueixin la
nostra vida. I això succeeix independentment
del lloc, de l’època o dels mitjans utilitzats.

Durant aquests anys gestionant una xarxa
social hem après, desmentint tots els estereotips, que les relacions iniciades a la xarxa
no són fredes ni impersonals, sinó tan reals i
properes com les tradicionals. La xarxa només
ofereix una eina per posar en contacte dues
persones de carn i ossos. Persones que intercanviaran alguns missatges, algunes bromes i
confidències i, no gaire després, quedaran per
fer un cafè i conèixer-se personalment.
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A partir d’aquest moment es tractarà d’una
relació com qualsevol altra: es cauran bé o
potser no, s’agradaran o potser no, s’enamoraran o potser no, continuaran junts o potser
no. Però en qualsevol cas, viuran els mateixos
sentiments, il·lusions, alegries i tristeses que
les persones vivim des de sempre.

Per això vam pensar que seria interessant que
els mateixos protagonistes expliquessin les
seves experiències. Així, vam organitzar una
convocatòria i els primers relats van començar
a arribar. El resultat ha estat aquest conjunt
de relats, escrits en primera persona, que descriuen anècdotes i vivències viscudes per persones valentes que van decidir ampliar el seu
cercle de relacions, conèixer altra gent i establir noves relacions gràcies a la xarxa.

La diversitat dels relats és considerable, tot i
que hi ha alguns d’humorístics i d’altres més
reflexius, la immensa majoria narren l’experiència que més els ha marcat: la seva història personal d’amor o desamor a la xarxa. I el fet que
hagin estat escrites per autors no professionals
passa a un segon terme quan es comprova la
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sinceritat i honestedat amb que s’expressen i la
facilitat amb la que et pots identificar amb ells.
Estem convençuts que aquesta selecció d’històries personals t’entretindran i et faran somriure, et faran pensar i recordar, però sobretot
t’emocionaran perquè es tracta d’històries
reals viscudes per gent com tu.
Editor
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