
L’escriptura terapèutica

És molt habitual en formacions de crei-
xement personal fer servir l’escriptura 
com a eina terapèutica, ja que l’exercici 
d’escriure per a l’expressió de vivències, 
emocions, conflictes, etc. ens pot servir 
per desfogar-nos i, encara més, per en-
tendre com som i com funcionem, per 
acceptar el que ens passa, per canviar 
de punt de vista... En definitiva, pot 
servir per sentir-nos millor.

Les xarxes socials i els blocs són una 
mostra important del fet que moltes 
persones tenen la necessitat d’escriure 
les seves experiències i, a més a més, a 
posteriori, de compartir-les.

L’escriptura té, doncs, un compo-
nent terapèutic: quan escrivim, el que 
fem és, d’alguna manera, estructurar 
millor els pensaments i, així, podem 
anar identificar totes les emocions i 
les limitacions que tenim; si no les ha-
guéssim escrit, possiblement mai no les 
hauríem fet conscients.

En què es concreta el vincle entre 
l’escriptura i la teràpia Gestalt?

Al llarg dels tallers que he organit-
zat i impartit fins ara, m’he adonat que 
l’escriptura facilita tres actituds que són 
els tres pilars fonaments de la teràpia 
Gestalt: presència, consciència i res-

ponsabilitat. És a dir, que:
L’escriptura facilita estar presents: 

mentre escrivim no podem fer cap altra 
cosa, es fa necessari ser-hi, no podem 
tenir el cap en un altre lloc que no sigui 
en els continguts o pensaments que es-
tem escrivint.

L’escriptura facilita prendre cons-
ciència del que sigui que estem escri-
vint: el fet d’escriure-ho permet orga-
nitzar i aclarir la informació que de 
vegades pul•lula confusa per la nostra 
ment; sigui com sigui, quan escrivim 
ens obrim a possibles descobriments 
íntims, a noves sensacions o sentiments 
o a aspectes que restaven «aparcats» in-
conscientment.

L’escriptura facilita responsabilit-
zar-nos del que sigui que descobrim 
que som, fem i sentim: si no en som 
conscients, no ens en podem responsa-
bilitzar; un cop en prenem consciència, 
podem fer-nos-en càrrec, aturar-nos a 
trobar de quina manera ho fem, decidir 
com gestionar-ho i accionar.

A continuació, proporciono una 
llista d’alguns exercicis d’escriptura 
amb finalitats terapèutiques que poden 
generar un material personal a partir 
del qual començar a treballar:

• Transcriure els pensaments, tal 
com ens vénen a la ment.

• L’escriptura de sensacions i emo-
cions en un moment donat, per 
algun fet concret.

• L’escriptura d’un conte, com a me-
tàfora d’un fet conflictiu propi.

• La descripció d’un personatge que 
ens atrau o amb què ens idenfiti-
quem.

• L’escriptura d’una carta personal 
adreçada a nosaltres mateixos per 
a l’exercici de l’autoconfiança, o 
adreçada a algú altre per tancar 
qualsevol tema que ens preocupa.

• L’escriptura de la possible resolució 
a un conflicte a partir de la ficció.
Són exercicis que es poden realitzar 

de manera individual, tot i que reco-
mano fer-los en companyia d’un tera-
peuta, per garantir que els continguts 
més rellevants de la persona puguin ser 
recollits amb l’objectiu d’integrar-ne els 
aprenentatges d’una manera més eficaç.

En qualsevol cas, tant si els exerci-
cis es fan per lliure com amb seguiment 
terapèutic, són, sens dubte, una via de 
descoberta d’un mateix.

La fusió de l’escriptura i la teràpia és 
una proposta interessant i reparadora.
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