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  Totes les professions evolucionen, viuen canvis i pateixen transformacions. En el 
cas de l’ar�eràpia observo que, a causa del camí que ha recorregut fins ara i al que 
encara li queda per tal de poder afirmar-se de forma reconeguda al nostre país, 
aquesta evolució i aquesta capacitat de canvi son encara més intenses. La teoria 
d’ar�eràpia, com un espai de reflexió i d’interrelació amb la pràc�ca, és un àrea 
especialment viva, que s’està construint pas a pas, posant de relleu i argumen-
tant aquests canvis, amb cada experiència en el camp clínic i en el docent i per 

descomptat, a través dels treballs escrits que van apareixent, tant en l’edició de llibres com en publicacions periòdiques 
com és el cas de la revista Inspira.

Seguint aquest fil, i pensant en els diferents ar�cles que conformen el present volum, m’agradaria posar el focus en un 
aspecte del nostre treball que ocupa bona part del cos teòric de l’ar�eràpia, el qual va prenent forma progressivament. Em 
refereixo a poder definir amb més claredat quin és el nostre paper com ar�erapeutes, amb totes les seves variants segons 
el col·lec�u i el �pus d’ins�tució en el que treballem.

Tant els ar�cles com la entrevista que reunim en el Volum 6, m’han fet pensar en la seva amplitud i en les seves diferències.
Quatre dels cinc ar�cles estan especialment vinculats al dol. Tracten sobre la viduïtat, sobre les intervencions en oncologia, 
en unitats pal·lia�ves i sobre el treball amb persones que pateixen pàrkinson. Podem veure que tots ells hi ha aspectes 
comuns i alhora grans diferències: en com treballem i com ens situem davant d’un pacient o un grup per elaborar un dol, 
amb tot el que implica, o be en la mirada i el �pus d’escolta que podem oferir de forma única en cada cas. Hi ha una gran 
diferència en atendre a algú en el seu domicili o en un entorn hospitalari, en una ins�tució com l’Associació Catalana per al 
Parkinson, o en una unitat de cures pal·lia�ves, on ens trobem sovint amb una sessió única i amb un marc molt diferent al 
habitual. Però al mateix temps, el nostre se�ng intern ens proveeix amb les mateixes eines en tots els casos, com la forma 
en que establim el vincle i ens basem en la relació com l’aspecte central de la teràpia, i en la facilitació del procés ar�s�c, 
adaptant-nos sempre a cada realitat. L’entrevista a la Dra. Mellado, de l’Hospital Clínic de Barcelona, al seu torn, propor-
ciona una visió des d’una altra perspec�va, la del professional de la ins�tució que pot valorar l’aportació d’ar�eràpia com 
una peça més en la tasca i en els objec�us del centre.

Respecte al tema compar�t en aquests quatre treballs, la experiència m’ha fet veure que sovint hi ha dols que no poden 
“superar-se”, com sovint es pretén, però no obstant això un procés terapèu�c com el que s’ofereix des de l’ar�eràpia pot 
ajudar a aconseguir estar en pau amb la situació que es viu, per poder seguir avançant, transformant el buit en la valoració 
d’alguna cosa profunda que formarà part per sempre de la persona. Aquest seria per mi un objec�u comú en les diverses 
intervencions tractades.

D’altra banda, el cinquè ar�cle ens condueix a un aspecte interessant i poc abordat del nostre rol com ar�erapeutes. Em 
refereixo al que te lloc en relació al treball mul�disciplinari en les ins�tucions en les quals intervenim. Ja sigui un hospital, 
una escola, un geriàtric o un centre d’atenció a la discapacitat, per exemple, part del nostre paper és aportar una mirada i 
facilitar una informació que pugui ser ú�l a la tasca que s’està duent a terme, de forma conjunta, per l’equip de profession-
als. L’ar�cle “Un secreto entre dos soles”, que mostra la intervenció en ar�eràpia amb una nena en una escola pública, ens 
porta a reflexionar sobre l’abast de les nostres aportacions a l’equip en el que als diagnòs�cs es refereix. Com sabem, l’únic 
professional que pot diagnos�car és un psicòleg clínic (o ar�erapeuta si te ambdues formacions). En el nostre cas, mal-
grat �nguem coneixements de psicopatologia, ens limitem, que no és poc, a la capacitat de comprendre què passa en les 
sessions i a poder compar�r adequadament la informació necessària amb la resta de l’equip.

La experiència en el treball clínic, a través de la relació amb el pacient, del treball crea�u d’aquest, i de la riquesa que aporta 
el procés, pot proporcionar una visió molt profunda i una valuosa informació per a la comprensió de cada cas. Com es de-
scriu en aquest ar�cle, en ocasions fins i tot pot ser ú�l per corroborar o deses�mar un diagnòs�c establert.

Tot això ens pot ajudar a veure amb més claredat l’abast del nostre paper com a col·laboradors i companys en equips mul�-
disciplinaris. Però sobretot, crec que ens pot servir per tenir una autoimatge professional més realista i clara, assumint tant 
els nostres límits com les nostres possibilitats més àmplies. I veure que el que podem observar i aportar no només té valor, 
sinó que en ocasions pot ser determinant, i finalment és el nostre deure saber compar�r-ho correctament.

Així doncs, part del nostre avanç es troba en la capacitat d’eixamplar horitzons, de ser conscients de les nostres possibilitats 
i de donar-les a conèixer.
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