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     Si alguna cosa tenim els ar�erapeutes, és que el ventall de 
possibilitats quant a les nostres intervencions, és molt ampli. 
L’ar�eràpia és ú�l tant en persones que desitgen un treball 
de desenvolupament personal, com en projectes socials, o bé 
en diferents patologies i situacions de vida en les quals el su-
port d’un professional d’aquest �pus pot marcar diferències 
posi�ves pel que fa a l’evolució. Cada volum serà, doncs, una 
mostra de diverses experiències en aquest sen�t, des de la 
pràc�ca, la recerca o la teoria. 

En la tercera edició d’Inspira queden representades dues àrees 
d’aplicació ben diferents, si bé, com sempre, podem veure 
ponts i relació entre ambdues; finalment, parlem de persones, 
i de la sovint di�cil tasca de viure. 

Per una banda, presentem un ar�cle on exposem el cas d’un nen, centrat en el rol de l’ar�erapeuta i el paper de deter-
minats materials en el procés, així com la ressenya d’un llibre sobre TDAH, el qual ens apropa a una mirada més àmplia i 
més conscient en relació amb aquest tema. Per una altra banda, tenim dos ar�cles en certa manera paral·lels: un sobre 
el treball amb tres pacients terminals, que explora les diferents necessitats de cadascun i la u�litat de l’acte crea�u en 
aquest àmbit, i un altre que reflexiona sobre la vessant existencialista des de l’ar�eràpia, tant en relació amb temes 
com la mort o la solitud, com en la voluntat de cercar el sen�t de la vida. Aquests dos treballs enllacen amb l’entrevista 
al Dr. Germà Morlans, responsable de la Unitat de Cures Pal•lia�ves de l’Hospital General de Granollers.

En un lloc o en un altre, amb nens o adults, amb gent malalta o sola, en escoles o en hospitals... la feina, en el fons, 
malgrat les diferències en l’enquadrament i en l’espai, és la mateixa. En el procés terapèu�c no ens inventarem res, ni 
aportarem gaire de nou. Només serà qües�ó de posar tanta claredat com puguem, d’acompanyar, de potenciar allò 
que ja hi ha en cadascú, de facilitar la comunicació entre les parts, d’anar millorant, pacients i ar�erapeutes alhora, en 
aquest art de viure, incloent l’úl�m pas enfront de la mort.

Hi ha dols d’infants i d’adults, dols pe�ts i dols amb pa�ment sense nom, però sigui com sigui, en tots els casos cal 
poder deixar anar, acceptar la realitat i acceptar alhora la nostra responsabilitat i el nostre poder crea�u en relació amb 
aquesta realitat.

Sovint parlem de pèrdues, i de la duresa d’enfrontar-les. Podem pensar, però, si en el fons no vivim en un engany, pen-
sant que perdem alguna cosa, quan ben mirat potser no podem perdre res, perquè res del que creiem que és nostre 
ens pertany, i alhora potser no podem perdre res, perquè, com recull Coderch en una de les seves darreres obres, hi ha 
una profunda unitat indivisible en l’univers, de forma que “no es contempla el món com format per diferents objectes 
o fenòmens independents, sinó com un conjunt de processos connectats entre si i alhora independents “ (Coderch, 
2010, p. 68)

Sí que ens pertany, però, allò que ningú no ens pot prendre: la llibertat d’escollir com vivim cada instant, com acceptem 
el regal de la vida i com afrontem cada repte. La vareta màgica per assolir aquest do no és cap altra que ser conscient 
de que existeix.

* Coderch, J. (2010). La prác�ca de la psicoterapia relacional. Madrid: Ágora Relacional 
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