La teva mitja taronja… mecànica!

Ara com ara podem afirmar que aquesta mitja taronja la trobarem més fàcilment on es troben totes
les altres coses… ¿Què fem quan volem trobar qualsevol cosa o informació d’una manera ràpida i
eficaç?: Ens submergim de cap a la xarxa. Doncs buscar parella ve a ser el mateix, però molt més
avantatjós si ho fem amb l’aliatge que ens ofereix aquest nou món digital paral·lel, en comparació a
l’antic sistema d’anar a peu per la vida.
Tenim una primera i simple qüestió de quantitat: ¿On trobarem més possibles parelles disposades a
contactar amb nosaltres?, ¿en un pub, bar o centre recreatiu?, a la feina?, pot ser… però l’oferta
d’una xarxa gairebé infinita de nombre de persones connectades i disposades, no té color.
Cal afegir, que dins la xarxa no existeix cap distància comunicativa entre els usuaris. També és
evident que qui s’apunta a un web de contactes està decididament interessat a contactar
objectivament.
Per contra, només una petita minoria de les persones amb qui ens creuem pel carrer està pensant a
trobar parella, i menys encara en aquell moment.
Els webs de contactes ofereixen moltes eines i filtres que ens permetran seleccionar fàcilment els
perfils que busquem. No perdrem temps amb persones que ja d’entrada no ens agraden.
Jo sé el que busco i l’altra persona també. Tots dos anem amb la ment oberta sense considerar cap
possible desenllaç com un èxit o un fracàs.
En conclusió, potser no és gaire romàntic i resulta més aviat mecànic, però les possibilitats d’encert
es multipliquen de manera exponencial. És simple estadística i càlcul de probabilitats. Tot i que la
garantia de la perfecció al cent per cent no existeix mai. Potser aquest mínim punt de risc li dóna
una mica de gràcia…
Feu-me cas. Proveu-ho. No hi perdreu res. No deixa de ser un joc on podem entrar i sortir-ne sempre
que vulguem. Sort!
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