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Entrevista a la Dra. Begoña Mellado del Hospital 
Clínico de Barcelona
Montserrat Montané 

La seva iniciativa ha propiciat una relació especialment satisfactòria i fructífera, la qual desitgem tingui continuïtat i 
expansió, pensant també en possibilitats de concretar en un futur proper alguna tasca d’investigació.
   
La Dra. Mellado és oncòloga especialitzada en càncer urològic, inves�gadora i professora associada de la Universitat de 
Barcelona. És autora de nombroses publicacions en revistes especialitzades i està vinculada al món de l’art des de molt 
jove.
 

   En primer lloc, moltes gràcies Begoña per dedicar-nos el teu temps en aquesta entrevista. Com et deia quan t’ho vàrem 
proposar, a l’equip editorial pensem que en aquesta nova edició d’Inspira, seria molt interessant i coherent comptar amb 
el teu punt de vista en relació a l’experiència de l’ar�eràpia en el Clínic, en especial perquè els ar�cles de dos ar�era-
peutes que varen col·laborar amb vosaltres formaran part del con�ngut d’aquest sisè volum.

  Ha estat un fet rellevant i avançat que just d’una metgessa hagi sorgit la inicia�va de fer un espai a l’ar�eràpia dins 
d’un hospital. En altres països això és habitual, però malgrat les noves experiències, aquí encara és un fet excepcional. 
Que et va moure a prendre aquesta inicia�va?

El fet d’haver experimentat l’efecte beneficiós de la pràc�ca de l´art en mi mateixa, em va portar a interessar-me per 
l’ar�eràpia. I per això em vaig posar en contacte amb tu en un primer moment. M’interessava l’ar�eràpia, fins i tot per 
poder-ho experimentar, i llavors va sorgir l’opció de tenir alumnes en pràc�ques. Veia que podia ajudar a oferir als pacients 
un suport, diferent i complementari al que es dóna des de la medicina.

   De forma ideal, i pressuposant que �nguéssim els mitjans necessaris, com imagines la col·laboració entre l’ar�erapeuta 
i l’equip mul�disciplinari de l’hospital?
  

Des de l’any 2014, l’Hospital Clínic ha obert la porta i ha fet un lloc a 
l’artteràpia, en concret a l’àrea d’oncologia i hematologia. Aquesta 
col·laboració s’ha dut a terme mitjançant la intervenció d’alumnes 
en pràctiques del Màster d’Artteràpia de Metàfora, algunes de les 
quals després han continuat allà la seva tasca com a professionals 
d’aquesta disciplina.

La presència de l’artteràpia en l’àmbit hospitalari no és nova, ja 
que des de fa forces anys s’han anat succeint experiències de tre-
ball i de pràctiques en nombrosos centres. En el cas de l’Hospital 
Clínic de Barcelona, la diferència en relació als anteriors vincles en 
aquest camp ha estat el fet que la iniciativa ha sorgit no com una 
proposta de la formació o de les artterapeutes, sinó d’una doctora 
del mateix hospital, la Dra. Begoña Mellado. Aquest fet, possible-
ment normal en altres països on l’artteràpia és una professió re-
coneguda, aquí és destacable i significatiu. 



vol. 6 (2018) 

Entrevistas

Ho veig potencialment com una eina més de suport al pacient.  A altres països,  com Estats Units o Regne Unit, l’ar�eràpia 
està integrada i s’ofereix com un ajut complementari,  a més del suport mèdic o psicològic. 

Pot tenir un paper per alguns pacients per ajudar a viure millor la vida, a poder tenir apreciació del temps del disposem, i 
a sostenir i acceptar una situació tant di�cil com es rebre un diagnòs�c i haver d’encarar el tractament. 

  Tot i així, si des de l’ar�erapia la persona assoleix més tranquil·litat i acceptació, potser sigui possible que el fet 
d’encarar el tractament amb un altra ac�tud afec� posi�vament als resultats.

L’ac�tud és molt important en la manera de viure i afrontar els tractaments. No és pot dir que l’ar�eràpia pugui afectar 
directament a l’evolució de la malal�a, però si a estar més tranquil i a viure-la d’un altra forma. 

  Creus que hauria d’haver un lloc per al treball des de l’ar�eràpia amb els familiars dels malalts, potser en relació amb 
l’àmbit hospitalari?   

És molt important, tot i que en l’àmbit hospitalari no és fàcil, seria molt bo. És allò de cuidar al cuidador. Els familiars o 
cuidadors a vegades estan en situacions molt di�cils de sostenir; però si aquestes persones tenen un suport, sempre és 
també un benefici pel malalt.

  El que dius d’alguna forma enllaça amb la següent pregunta. Des d’aquesta la idea de “cuidar al cuidador”, en algunes 
ins�tucions catalanes i en altres de països, sovint es creen grups d’ar�eràpia formats per membres de l’equip, amb 
diferents objec�us (com un �pus de supervisió, per donar suport a tot el que suposa contenir el seu esforç diari, per tal 
de millorar la relació entre els professionals, etc.). Aquí es va fer per exemple amb l’equip d’infermeres de la Unitat de 
Pal·lia�us de l’Hospital de Granollers. Penses que podria ser ú�l una tasca com aquesta en un lloc com el Clínic?

Sí que estaria molt be, malgrat que és complicat perquè son moltes hores de feina, i la gent busca aquesta opció fora de 
l’espai de treball. Però seria interessant perquè son professionals amb molta càrrega.

  Com veus les possibilitats de cara a dur a terme treballs d’inves�gació en ar�eràpia al nostre país, per facilitar la seva 
presència i reconeixement dins el món sanitari?

Encara que costa, és molt important per tal d’obrir camí i de tenir un lloc en els hospitals. Cal estudis que demostrin la seva 
eficàcia en aquest àmbit. Estaria be que es poguessin dur a terme estudis en profunditat i amb dades concretes.

  A l’hospital Clínic s’han fet intervencions des de l’ar�eràpia de forma individual i en grup a l’àrea d’oncologia, i també 
a la unitat de pal·lia�us. Com valoraries cadascuna d’elles?

Cadascuna ha estat diferent; en el cas dels pacients individuals va ser molt interessant  veure la evolució  en aquestes per-
sones, des del principi fins al final de les sessions, i veure com es relacionaven d´una manera diferent amb la malal�a i la 
seva família. 

En  concret, un pacient, va seguir sessions durant molt de temps i ha volgut con�nuar amb ar�eràpia. De fet, molts dels 
pacients que van seguir els programes individuals van ser homes. Clàssicament , sembla que fem més teràpia les dones; jo 
vaig trobar una molt bona acceptació també en els senyors...

En el cas dels grups també ha estat una bona experiència, i els membres d’ells han �ngut interès en seguir.  

A la sala d`hospitalització va ser una experiència diferent. La majoria eren pacients pal·lia�us. Malgrat que sovint no-
més es va fer una única sessió d´una hora, va ser impactant per nosaltres veure com el pacients, després d’aquella hora 
d’ar�eràpia, es sen�en molt millor.  Es van passar uns test abans i després de les sessions, on podíem valorar el seu estat. 
Tots manifestaven un efecte beneficiós de l´ar�eràpia. Així que  penso que és una opció que pot aportar molt, malgrat ser 
tant breu.  A dir també que l’ar�erapeuta (en aquell moment estudiant en pràc�ques), el Tobias Schwizgebel, té un tarannà 
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que inspirava confiança i pau. Als pacients els hi era molt fàcil acceptar fer la sessió, i era rellevant veure com valoraven 
aquella estona de forma tant posi�va, just en un moment radicalment límit.

  En el cas que l’ar�eràpia �ngués un lloc estable a l’hospital Clínic, en especial amb el treball a oncologia i amb pacients 
en fase terminal, creus que seria ú�l que aquest professional pogués tenir un rol de pont per millorar la comunicació 
entre el pacient i els familiars, o be pe treballar les situacions de dol?

Sí, i de fet d’alguna forma ja s’ha experimentat. El Tobias va treballar amb pacients i familiars junts, i va ser mol ú�l. També 
era important veure com algú deixava obres pels familiars, molts significa�ves, i això també ajudava al dol i a la comuni-
cació entre el pacient i els que l’envolten.

  Fa uns anys, després de signar el primer conveni entre l’Hospital Clínic de Barcelona i el Màster en Ar�eràpia de Metà-
fora, llavors a la Universitat Pompeu Fabra, des de la coordinació de pràc�ques, l’alumna i jo vàrem fer una xerrada a 
l’equip de metges, per tal d’explicar el treball en ar�eràpia i oncologia. Al final, una de les doctores ens va dir que ara 
entenia què era l’ar�eràpia, però que des de la seva opinió, li semblava evident que seria molt bo que ens canviéssim 
el nom, que la paraula “ar�eràpia” duia a confusió. Aquesta qües�ó just en aquest moment està en debat a l’ATe. Ens 
agradaria saber què opines des de la teva perspec�va.

Tot depèn del nom que s’escollís. Segurament seria bo que s’inclogués alguna paraula que fes referència al treball des de 
la part psicoterapèu�ca, encara que sovint parleu d’acompanyament. A algunes persones també els hi frena el pensar que 
tot és art, ja que fa por perquè sovint pensem que no en sabem. L’educació que hem rebut enseguida ens allunya de l’art. 
Malgrat que els nens dibuixen o pinten de manera espontània, a par�r d´una certa edat creiem que no ens surt be i deixem 
de dibuixar o de fer res que �ngui a veure amb art
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