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La nostra vida, des de que naixem, es desenvolupa dins i a 
través d’una xarxa de relacions. Aquesta interacció comença 
amb el paper fonamental de la mare i del pare, fins i tot abans 
de que el nen vingui al món; segueix en l’àmbit familiar i es va 
ampliant progressivament, creant per cadascú un disseny únic 
de connexions. Sorgim d’un grup i creixem i morim en grups.

    Com a ar�erapeutes, pertanyem a un col•lec�u cada cop 
més ampli, la qual cosa ens dur a la tasca de desenvolupar 
les interrelacions en aquest grup professional,  enriquint-nos 
mútuament, alhora que construint i definint una iden�tat prò-
pia. 
Aquesta tasca –potenciar les interrelacions- forma part de les 
funcions d’una revista com Inspira: treure a la llum el treball 

dels ar�erapeutes, al temps que facilitar la creació de ponts entre nosaltres, aprenent de concordances i diferències.

   El con�ngut d’aquesta segona edició d’Inspira ens permet tenir una mirada una mica més amplia en quan al ventall 
de formacions i d’intervencions en ar�eràpia. En ella iniciem un nou espai dedicat a entrevistes, en aquest cas a la Dra. 
Sun-Yun Kim, responsable de la formació d’ar�eràpia de la Universitat de Cha, a Seul. 

    La nostra intenció és que aquest espai que encetem obri la porta per a conèixer diferents formacions, així com a per-
sones que per alguna raó considerem rellevants o que poden aportar punts de vista interessants. En tot cas sabem que 
ens pot apropar a una mirada més global del treball que s’està duent a terme en aquesta professió arreu del món.

   El material que proporcionen la resta d’ar�cles no està deslligat del plantejament inicial d’aquesta editorial. De forma 
sincrònica giren al voltant del vincle i la relació entre pacient i terapeuta. Apareixen temes essencials, focalitzats en 
els objec�us més senzills i alhora bàsics del nostre treball, com la voluntat de comprendre al pacient i de “donar-se 
compte”, així com de la importància del procés, de la naturalesa del canvi, de pèrdues i dols. 

 En etapes complicades com la que vivim ara en el món, potser el més ú�l sigui focalitzar-se en allò més obvi i essencial. 
La nostra feina, en qualsevol col•lec�u en el que intervinguem, sempre anirà vinculada a la necessitat de  potenciar 
la consciència i la comprensió, en el nivell que sigui necessari, mitjançant funcions que anomenem maternes, com la 
contenció, la escolta i l’afecte incondicional que podem sen�r pels pacients. 

Alhora, en els diferents ar�cles presentats traspua el reconeixement de dos fets rellevants en el treball de l’ar�erapeuta: 
la necessitat de confiança, sense la qual la crea�vitat i la consciència no poden desenvolupar-se, i la vivència de que 
els canvis mai són unidireccionals; en l’espai potencial que es crea en la relació mútua, l’evolució no te lloc només en 
el pacient, sinó també d’alguna forma en el terapeuta. 

En la tasca que duem a terme amb els pacients no creem res nou, tan sols facilitem les condicions per a que pugui 
créixer el que calgui en cadascú; la saviesa de la llavor no ens pertany. Tan sols cuidem del terreny i procurem propor-
cionar els diferents elements necessaris de forma harmònica. Això justament és el que transmeten els treballs que 
apareixen en aquesta edició, i possiblement també sigui en aquests aspectes on radica la fascinació que podem sen�r 
en la professió d’ar�erapeuta.
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