
La narrativa terapèutica
Hi ha moltes maneres de llegir un llibre,  
i amb això vull dir que no tothom llegeix 
de la mateixa manera, amb la mateixa in-
tensitat. Hi ha tants tipus de lectures com 
persones. La pregunta que ens hem de fer 
en aquest sentit és: llegim o consumim lli-
bres? O dit d’altra manera, llegim conscien-
tment o llegim per evadir-nos i simplement 
gaudir?

Cada persona té les seves necessitats 
i expectatives a l’hora de llegir un llibre  
i, segons el moment vital, n’escollim un o al-
tre. És a dir, que d’alguna manera atribuïm 
a cada llibre una funció diferent: podem 
devorar llibres d’assaig, un rere l’altre, per 
adquirir i acumular coneixements; podem 
llegir per pur plaer, per desconnectar de 
l’estrès o els problemes del dia a dia, per 
distreure’ns, i també podem llegir per anar 
més enllà, per treure’n alguna cosa més.

La narrativa i, de fet, les històries, ens 
ajuden a produir canvis personals; aquest 
efecte es produeix generalment de manera 
inconscient. Quan llegim una narració, ens 
passen coses, sovint equiparables al que ens 
pot passar quan tenim una bona conversa 
amb algú: una història ens transporta a un 
ambient, uns personatges, un temps..., fets 
que potser s’allunyen molt del nostre món 
i per això ens impacten, o bé, al contra-
ri, fets que ens resulten propers i que, en 
sentir-nos identificats, ens reconforten. Per 
exemple, per a algú que està en ple dol per 
la pèrdua d’una persona estimada, la lectu-
ra d’un llibre en què es narra una situació 
similar farà que compari i comparteixi el 
seu tràngol i, probablement, se sentirà més 
acompanyat.

Així, la narrativa ens permet sentir   
 confirmar o qüestionar la nostra pròpia 
història, ens permet reflexionar, ressonar, 
enfocar, redescobrir... Totes aquestes pos-
sibilitats produeixen, de ben segur, petits 
o grans canvis inconscients: transformar 
algun aspecte (canviar una creença que ens 
limita), reviure i gaudir fets passats obli-
dats, adquirir un nou punt de vista sobre un 
fet, canviar d’estat d’ànim, etc. En definitiva, 
podríem dir que les persones, en general, 
després de cada història que llegim, vivim 
una petita evolució interna.

D’altra banda, hi ha cert tipus de llibres 
que ofereixen diferents nivells de lectura 
i –insisteixo– la manera de llegir, més su-

perficial o més profunda, dependrà sempre 
del tipus de persona i de la seva necessitat. 
Com en molts altres àmbits, hi ha qui pasa 
de puntetes per un curs de creixement pe-
sonal i hi ha qui s’hi submergeix fins a les 
profunditats. En qualsevol cas, llegir cons-
cientment o no és una decisió, ja sigui cons-
cient o inconscient –valgui la redundància.

Aquest tipus de llibres de què parlo són 
els que podríem agrupar en el gènere de 
la narrativa terapèutica o de reflexió per-
sonal. Són llibres en què els coneixements 
o el missatge que volen transmetre estan 
vehiculats a través d’una història i, a di-
ferència de les obres divulgatives o d’assaig, 
la seva lectura produeix un efecte diferent. 
Per què? Doncs perquè, majoritàriament,  
a tothom ens agraden les històries.

Les històries, des de l’inici dels temps, 
formen part de la nostra vida i la nos-
tra cultura: al llarg de la nostra infància, 
ens expliquen contes (a casa, a l’escola...)  
i, quan som adults, continuem explicant-
nos històries, de la vida dels altres i la nos-
tra, que, de fet, és la història que ens expli-
quem de nosaltres mateixos.

Dit això, si les històries ens agraden, el 
missatge o els coneixements que ens volen 
aportar aquesta mena de llibres, segura-
ment ens arribaran –o ens impregnaran– 
més fàcilment.

A més, la narrativa terapèutica permet 
a tots aquells lectors que troben feixuga la 
lectura de llibres divulgatius o d’assaig, la 
possibilitat d’assolir certs coneixements  
i aprenentatges d’una manera més amena 
i senzilla. En aquest sentit, doncs, sovint 
m’agrada compartir la idea que un llibre 
divulgatiu és com una galeta boníssima  
i una narració és la deliciosa xocolata que 
cobreix o farceix la galeta.

Les narracions amb finalitats terapèu-
tiques abarquen temàtiques relacionades 
amb tots els àmbits de la vida i, fàcilment, 
la majoria de persones poden veure-hi re-
flectida la seva situació vital del moment: 
trencament de parella, recuperació de l’au-
toestima, pèrdua d’algun ésser estimat, de-
pendencia emocional, manca de feina o di-
ners, dificultats relacionals, solitud, excés 
de vida social, estats de por i ansietat, etc.

Llegir i créixer alhora, c’est ça.

Eva MEngual (juny 2015)
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