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L’ESCRIPTURA ÉS TERAPÈUTICA

Escriure sobre les nostres vivències, emocions, conflictes, etc. ens 
pot ajudar a entendre com som i com funcionem, a acceptar el que 
ens passa, a canviar de punt de vista, etc. 

Principalment, podem fer servir l’escriptura com a eina terapèuti-
ca, és a dir, per desfogar-nos i sentir-nos millor.

L’escriptura facilita les tres actituds i pilars fonamentals de la te-
ràpia Gestalt:73 presència, consciència i responsabilitat. Quan escrivim no 
fem ni pensem res que no siguin els continguts o pensaments que 
traslladem al paper; per tant, hi som presents, vivim el present. Quan 
escrivim organitzem i aclarim la informació (dubtes, emocions, limi-
tacions…); per tant, la fem conscient, alhora que ampliem la nostra 
capacitat de percebre. També, si escrivim sobre com gestionar-ho i ac-
cionar, ens responsabilitzem del que descobrim. 

Escriure, a més a més, ens permet: 

– Expressar pensaments, sensacions i emocions. 

– Observar-nos, identificar-nos i acceptar-nos. 

– Entendre’ns millor intel·lectualment, corporalment i emocional-
ment.

– Aprendre a distingir-nos dels altres, saber on acaba un i on co-
mença l’altre. 

– Gaudir d’un espai propi per a l’autoconeixement. 

A l’hora d’escriure amb finalitats terapèutiques no cal exigir-se un 
nivell alt d’escriptura creativa ni tampoc tenir experiència amb textos 

73 Vegeu el capítol 3 sobre la teràpia Gestalt.



230

Eva Mengual Alexandri

de cap mena. Es tracta, simplement, de donar-se el permís per escriu-
re el que sorgeixi, sense judicis ni exigències literàries.

També és recomanable escollir l’estri adequat per escriure a gust 
(per exemple, un bolígraf, una ploma de qualitat o amb cert valor 
sentimental) i fer servir un bloc o una llibreta especial. També hi po-
dem fer servir un ordinador, un portàtil o qualsevol altre dispositiu i 
desar els documents en una carpeta especial. 

Els escrits que en resultin són un material sensible i molt útil per 
a tu. No només pels neguits que calmis o els descobriments que en 
facis, sinó que són un indicador de si progresses o si et cal fer més 
passos i adquirir més compromisos amb tu per millorar. 

Et proposo quatre exercicis d’escriptura diferents. Tria la proposta 
que et resulti més atractiva, d’acord amb el teu moment. 

pER aLs MoMEnts dE Confusió

Escriu de manera automàtica, gairebé sense pensar, el que 
et passa pel cap ara mateix, els pensaments que et venen a la 
ment, sense pausa. Atura’t quan et quedis en blanc. 

pER EntEndRE i aCCEptaR què sEnts

Escriu sobre les sensacions i les emocions que sents en 
aquest moment. Centra’t en tot el que notes al cos i al cor i 
descriu-ho amb tan detall com puguis. Fes-hi servir els cinc 
sentits i metàfores o imatges que et vinguin a la ment. 

Si et serveix d’ajuda: imagina’t que ho estàs explicant a un 
marcià que no ha sentit ni ha notat mai res que s’hi assembli.

Acaba l’escrit amb el text: «I em dono el permís per sentir el 
que sento i m’accepto i m’estimo igual o més que abans.»

pER tanCaR un tEMa pEndEnt aMB aLgú 
Escriu una carta adreçada a la persona amb qui tens un tema 

pendent; per exemple: un problema no resolt, un dolor no ex-
pressat, un amor no confessat… Comença-la amb una saluta-
ció i acaba-la amb un agraïment (sempre hi ha alguna cosa per 
agrair) i un comiat. 
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L’objectiu no és lliurar-la a la persona afectada, sinó endre-
çar-te les idees i apoderar-te per tal de resoldre aquesta qüestió 
que et ronda fa temps.

pER REsoLdRE ConfLiCtEs

Escriu sobre un fet conflictiu que et preocupi donant-li la 
forma de conte metafòric74 amb l’estructura següent: planteja-
ment, nus i desenllaç (resolució). 

Pots incloure-hi personatges reals o de ficció, elements 
màgics, misteriosos, extravagants o el que faci falta per il-
lustrar-ho. 

74 Vegeu-ne un exemple en el capítol 62: «El secret de la papallona».
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