
La lectura com a eina terapèutica

En paraules d’André Maurois, pseudònim del 
novel·lista francès Émile Herzog, «la lectura 
d’un bon llibre és un diàleg incessant en què 
el llibre parla i l’ànima contesta».

La proposta que plantejo en aquest arti-
cle és, doncs, fer servir la lectura com a eina 
terapèutica, com a recurs per observar i reco-
llir, des d’un enfoc gestàltic, aquesta resposta 
de l’ànima de què parla Maurois.

En el seu llibre La escritura terapéutica, 
Silvia A. Kohan parla dels conceptes «biblio-
teràpia» i «cineteràpia»:

«Una situación que sigues en la panta-
lla o en las páginas de un libro te impacta, te 
conmueve, te deja temblando. Incluso cuan-
do forma parte de una historia aparentemente 
ajena a ti. Sí, es ajena la anécdota pero no lo 
son sus resonancias. De nuevo el secreto para 
conocer más de ti consiste en que te pregun-
tes qué es lo que ha hecho resonar en ti, ¿una 
llaga?, ¿una carencia?, ¿una insatisfacción? 
Y a continuación, desgranas la emoción, la 
inquietud o los ecos en la pantalla o en tu  
libreta.

Ocurre que el cine y la literatura formu-
lan preguntas que te conectan de nuevos mo-

dos contigo misma o contigo mismo. Con un 
libro, con tu mando a distancia o en una sala 
de cine a oscuras puedes encontrar respuestas 
a las dudas o caminos en los que no habías 
reparado hasta ahora.

Cuando menos te lo esperas, ponen en 
movimiento tu historia personal, tus recuer-
dos, tus necesidades, tus íntimos deseos, tu 
mirada; te abren puertas que tal vez hubieran 
permanecido cerradas sin esa película o esa 
novela. Pueden ser una guía para tu vida.»

Podríem dir que la «biblioteràpia» és, 
doncs, una eina que pot servir per a la millo-
ra de la salut integral de les persones, ja que 
la lectura ens ajuda a entendre’ns, a prendre 
estratègies per afrontar situacions, a tenir un 
concepte més positiu de nosaltres mateixos  
i a trobar el sentit en la vida.

Tot i que la idea de la lectura com a eina 
per sanar ja era present a la Grècia clàssica, 
el seu origen està documentat als EUA el 
1930: durant la Segona Guerra Mundial es va 
utilitzar per ajudar a curar els soldats ferits.  
A mesura que quedava demostrada l’eficàcia 
de la lectura en el procés de recuperació, van 
començar a sorgir grups «biblioterapèutics» 

en àmbits d’internament psiquiàtric. Els lli-
bres entretenien i ajudaven els pacients tot 
proporcionant-los un estat de benestar.

També, en els darrers 40 anys s’han ela-
borat estudis que demostren que la «biblio-
teràpia» és efectiva en els trastorns d’ansietat 
i de depressió i en els estats d’infelicitat tan 
freqüents en la societat actual.

La lectura de llibres és, repeteixo, una 
eina o recurs en un procés terapèutic o de 
creixement personal, i la meva proposta és 
recollir tot el material que en pugui sorgir  
i treballar-lo des d’un enfoc gestàltic.

Per exemple, la primera proposta que es 
pot posar en pràctica en una sessió seria re-
comanar al client un llibre seleccionat expres-
sament d’acord amb la seva situació vital del 
moment –i sempre tenint en compte l’objectiu 
que s’ha marcat en el seu procès terapèutic–, 
per tal que el llegeixi i segueixi un parell de 
pautes:
•	 Marcar els fragments que, d’alguna ma-

nera, l’impactin o li generin emocions, 
pensaments, sensacions, inquietuds, 
ressonàncies rellevants…, ja sigui per 
identificació o bé per  
rebuig.

•	 Anotar qualsevol aspecte o missatge 
global que el mobilitzi.
Aleshores, a partir d’aquests fragments  

o aspectes que el client destaqui (figures 
emergents) de la narració, es podran abordar 
els temes que l’ocupen i el preocupen.

El paper del terapeuta Gestalt és, alesho-
res, acompanyar i fer les preguntes necessàries 
per anar desgranant què hi ha darrere d’aquest 
primer impacte: podem demanar al client que 
llegeixi el fragment en veu alta, o que el resu-
meixi, i podem preguntar-li què hi ha d’ell/ella 
en aquest fragment, per què l’ha triat o de què 
li ha servit, de què se n’ha adonat, si el frag-
ment té a veure amb un tema central i actual 
de la seva vida, etc.

Com a terapeutes, a més, hem d’anar 
observant les reaccions del client i senyalar  
o preguntar-li què li va passant (cos, emoció, 
pensaments) a mesura que va avançant en la 
lectura per ajudar-lo a trobar les seves pròpies 
respostes. Hem d’estar presents i acompanyar 
la persona a aprofundir en allò que la lectura 
li fa treure. Si aquest treball es fa en grup, les 
aportacions dels altres, òbviament, enriquiran 
encara més el procés.

Així, després de la lectura d’un llibre,  
a banda de gaudir de la història que ofereix 
i absorbir, de manera inconscient, els missat-
ges-figura, es poden integrar més conscien-
tment aquests aprenentatges.
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