
El camí de l’amor
Un llibre terapèutic i gestàltic

Després de treballar durant 15 anys en di-
verses empreses i editorials, primer com a 
correctora i traductora de textos i, més tard, 
com a editora i autora de llibres de text i al-
tres materials didàctics, el 2012 vaig decidir 
establir-me pel meu compte com a profes-
sional autònoma, fet que va coincidir amb el 
final de la meva formació en teràpia Gestalt. 
Així, mentre configurava el que havia de ser 
el nou projecte de vida laboral, em va semblar 
interessant fusionar totes dues professions, la 
d’editora/autora i la de terapeuta Gestalt, cosa 
que es va traduir en una nova professió (edi-
torapeuta), que s’ha acabat transformant en 
la meva marca professional i ha donat nom 
a la meva web www.editorapeuta.cat. És en 
aquest moment de la fusió que l’Editorial  
Comanegra em va encarregar la redacció 
d’un conte sobre l’amor que s’ajustés als cri-
teris d’una col·lecció considerada de «reflexió 
personal».

Així doncs, El camí de l’amor, a més de 
ser el resultat de tot aquest procés de canvi, és 
una mena d’homenatge al meu procés perso-
nal durant els 4 anys de la formació, ja que hi 
ha reflectits bona part dels aprenentatges ges-
tàltics adquirits, de la qual cosa vaig ser cons-
cient pocs mesos després d’haver-lo escrit.

Tots aquests aprenentatges es vehiculen, 
al llarg del relat, en forma de missatges com 
ara, entre d’altres, la importància d’estimar-
nos a nosaltres mateixos, és a dir, donar-nos 
el permís per ser com som, respectar-nos, 
acceptar-nos, validar-nos, confiar en les nos-
tres capacitats (com més creixi el nostre amor 
propi, més gaudirem de l’amor que rebem 
dels altres; així evitarem de sortir a buscar-lo 
fora, a la desesperada, és a dir, reclamar-lo des 
de la necessitat); la caducitat de les relacions, 
en el sentit que cal deixar-les anar quan ja no 
funcionen i no ens satisfan; la confiança en 
què cadascú té i aprèn els seus recursos pro-
pis per superar un trencament, i la idea que 
l’amor sempre és dins nostre.

El que fa que aquest relat pugui ser inclòs 
en el gènere de la narrativa terapèutica és la 
transmissió, a través de la protagonista (Mái-
re) i de l’altre personatge principal (Cian), 
d’una banda, dels preceptes gestàltics o de 
la teràpia Gestalt –és per això que també el 
considero un llibre gestàltic– i, de l’altra, de 
missatges positius o «poderosos» com aquests 
–tots, com he dit abans, aprenentatges deri-
vats del meu procés personal–:
•	 Totes les persones tenim una saviesa 

interna que, si aprenem a escoltar-la i a 
respectar-la, ens permet una bona auto-
regulació de les nostres necessitats vitals.

•	 Després de la tempesta (ràbia, angoixa, 
tristesa…), ve la calma (serenor).

•	 És important aprendre a proporcionar-
se instants breus de felicitat en solitud.

•	 És fonamental posar amor en tot el que 
fem.

•	 El moviment corporal és una bona via 
de retrobament amb nosaltres mateixos.

•	 L’amor és dins nostre i es manifesta de 
maneres diferents en els diversos tipus 
de relacions existents (d’amistat, fami-
liars, de parella, d’admiració, etc.).

•	 Preguntar-nos per a què ens serveix el 
què ens passa (finalitat) és més pro-
ductiu i útil que buscar-ne el per què 
(causa).

•	 Prendre consciència que cal donar espai 
i temps a les emocions, és a dir, aten-
dre i respectar la nostra emocionalitat, 
ens permetrà dur una vida més sana i 
equilibrada.

•	 Davant de qualsevol conflicte o crisi,  
cal tenir confiança en un mateix  
(autoestima).
Pel que fa a la filosofia gestàltica, m’inte-

ressa comentar alguns aspectes:
En primer lloc, una de les característi-

ques de la teràpia Gestalt és que promou la in-
tegració de les dimensions principals de l’ésser 
humà (corporal, emocional, intel·lectual) i la 
influència que tenen en la nostra impulsivi-
tat, sociabilitat i espiritualitat, fet que permet 
una vivència global i unificada de la persona. 
Aquests tres nivells de l’organisme són ben 
presents en el personatge principal del llibre: 
La Máire escolta el seu cos en diferents mo-
ments del relat, dóna espai a les seves emo-
cions (tristesa i ràbia) i les transita com pot 

i, al llarg de tota la història, es va mostrant 
també el seu diàleg intern.

En segon lloc, i com a aspecte més gene-
ral, mentre fa el seu camí, la Máire es va fent 
cada vegada més present i conscient i, en la 
mesura que pot, es va responsabilitzant del 
que li va passant: presència, consciència i res-
ponsabilitat són, també, els tres principis bà-
sics de la Gestalt.

Finalment, vull destacar la presència, en 
tot el relat, d’alguns dels preceptes gestàltics:
•	 Viu ara, és a dir, preocupa’t del present 

més que del passat o del futur.
•	 Viu aquí, relaciona’t més amb el que és 

present que no pas amb el que és absent.
•	 Deixa d’imaginar: experimenta el que 

és real.
•	 Abandona els pensaments innecessaris; 

és millor que sentis i observis.
•	 Prefereix expressar abans que manipular, 

explicar, justificar o jutjar.
•	 Lliura’t al desgrat i al dolor igual que al 

plaer; no restringeixis la teva percepció.
•	 No acceptis cap altre «hauria de…» que 

no sigui el teu: no adoris cap ídol.
•	 Responsabilitza’t plenament de les teves 

accions, sentiments i pensaments.
•	 Accepta de ser com ets.

Per tot això, considero que El camí de 
l’amor és, definitivament, una narració tera-
pèutica i gestàltica i, per tant, pot ser una eina 
prou útil i valuosa com per fer-la servir en un 
procés terapèutic o com per iniciar un viatge 
cap a l’interior d’un mateix.

T’animes a recórrer aquest camí?

Eva MEngual
(setembre 2015)

Visita la meva web:
www.editorapeuta.cat
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