
Fa molts anys, en un pe�t poble llunyà, vivien un noi i el seu 
pare; la mare havia mort feia temps. El pare era terrissaire i 
els dissabtes anava amb el seu fill a vendre tot allò que havia 
creat durant la setmana. Carregava un burro vell i a poc a poc 
feien el trajecte fins al mercat de la ciutat més propera. 
Un dia el pare es va posar malalt, i veient que no es sen�a amb 
forces per anar a vendre les seves peces, va demanar al seu 
fill, de dotze anys, que hi anés ell sol; no es podien permetre 
prescindir d’aquests ingressos, ja que els suposaven l’ únic mitjà 
de subsistència. El noi, molt predisposat, va dir al seu pare que 
no es preocupés, que ell ho faria; però el burro era molt vell, 
i sovint no hi havia manera de fer-lo caminar quan decidia 
aturar-se a mig camí. Va explicar al pare que temia trobar-se 
en aquesta situació sense tenir l’habilitat i la força per sor�r 

del tràngol. El pare li va dir: “No t’amoïnis, si et trobes amb un problema així només has de cridar la Necessitat; la crides 
fort:  “Necessitat!  Necessitat!” i ella sens dubte vindrà ajudar-te.

Amb aquest consell en ment i el burro carregat de terrissa, el noi va emprendre el camí cap a la ciutat; al cap de poca 
estona, en mig de la pluja i el fred, el burro es va quedar aturat gaire bé sense poder aixecar les potes del fang. El noi, 
atabalat, no aconseguia gran cosa es�rant-lo; llavors va recordar la recomanació del pare i es va disposar a cridar la 
Necessitat: “Necessitat!, Necessitat!...” Així va estar una bona estona, però la Necessitat no venia. Indignat i decebut, 
va decidir que ell sol sor�ria d’aquella situació di�cil. Va buscar uns troncs adients per ajudar el burro a alliberar-se del 
fang, i al cap d’una estona va aconseguir que caminés. 

Després, tornant del mercat i prop del poble, reflexionava sobre el que havia passat, enutjat amb el seu pare, a punt de 
dir-li que la Necessitat no havia vingut pas. De sobte, però, va comprendre que sí que havia acudit a ajudar-lo, i li havia 
donat forces i enginy per resoldre el problema.

Molt sovint alimentem bones idees i projectes prometedors, però sembla que només emergeixen quan realment hi 
ha prou necessitat que es materialitzin. He pensat que potser aquest conte podia ser una bona forma de presentar 
la nostra revista, veient les arrels d’Inspira i els objec�us als quals apunta. Igual que les llavors, amb la seva innata 
necessitat de viure, de créixer i d’expandir-se, a la nostra publicació li ha calgut esperar que les condicions perquè ger-
minés fossin adequades i favorables.
Tot té el seu moment d’entrar en el món: nens, llibres, projectes... Cada pas en la nostra consciència, cada abans en el 
nostre aprenentatge, o bé cada canvi en el procés terapèu�c.

Inspira, Revista de la Ate, té ara el seu punt de par�da, el qual ha estat alimentat per la necessitat de compar�r, de 
potenciar i de mobilitzar el treball dels ar�erapeutes. El seu objec�u és oferir-se com un canal a través del qual flueixi 
l’experiència de molts professionals de l’ar�eràpia, per portar a la llum treball clínic, reflexions teòriques i tasques de 
recerca, feina que en general s’ha dut a terme fins ara en bona part de forma silenciosa.

Al mateix temps pensem que aquesta nova publicació pot ser una bona eina de debat per a temes relacionats amb la 
nostra professió, i que en pot potenciar el reconeixement i l’evolució.
La nostra voluntat se centra doncs, a fer que la nova revista sigui una via de difusió amb un bon nivell de qualitat, i que 
suposi una peça més per a enriquir el conjunt d’elements implicats en la formació permanent dels ar�erapeutes.

En aquest primer número acollim diversos ar�cles de treball clínic en diferents aplicacions de l’ar�eràpia, així com 
altres ar�cles centrats en la recerca en el nostre camp. Esperem que siguin el primer impuls d’una tasca con�nua i 
creixent. 
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