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“Imagini que aquesta nit, mentre vostè dorm en algun lloc
del món, per una estranya casualitat allò que el preocupa,
l’ofega o l’angoixa queda solucionat. I ara expliqui’m com
seria la seva vida a partir de l’endemà...”

Aquesta és una intervenció terapèutica on es convida al
pacient a narrar una història on ell és el protagonista, i on el
problema que el preocupa ja ha quedat superat. D’aquesta manera,
només pel fet de narrar, la persona dóna per fet que hi ha solució i
que hi ha un demà. Això facilita molt l’esperança de poder trobar
noves opcions. És un joc fabulatiu que ens dóna esperança, ens
permet obrir comprensions i descobrir altres mirades sobre el que
ens succeeix.
Aquest és un dels grans tresors d’inventar històries. Ens
permet imaginar i jugar a viure altres vides, i d’aquesta manera
enriquir la nostra.

LA FABULACIÓ

Tots els nens i nenes tenen la capacitat de fabular. És una
dimensió humana que ens permet construir l’experiència i poder
donar-li un sentit. A més, construïm molts aspectes de la nostra
identitat gràcies a les nostres narracions.
En el seu procés de creixement els infants necessiten sentir la
mateixa història moltes vegades. Les mares, els pares, i els mestres
ho saben molt bé: de vegades hem de narrar el mateix conte
desenes (o centenes!) de vegades perquè l’infant ho demana.

Això ho fa per que la història és un espai conegut on poder sentir
emocions de forma segura. Per un infant és tot un repte moure’s
entre les seves emocions davant la incapacitat d’expressar-les o
poder-les conèixer. Si ja ens costa als adults, imagineu els petits! I
aquí és on els contes tenen una funció vital: l’infant pot sentir por
quan apareix el llop de la Caputxeta, però se sent segur perquè és
una por tolerable i sap que després apareixerà un caçador que la
salvarà. Així pot sentir la por, sense que sigui un problema. I pot
anar aprenent a moure’s en el fet d’expressar, sostenir i transitar les
emocions que van apareixent a la seva vida.

De la mateixa manera, arribarà un moment en què el mateix nen o
nena voldrà noves històries i serà molt important que senti que té
permís per inventar-les, i que la seva pròpia veu és autoritzada per
ser una veu creativa. L’entorn familiar i educatiu poden ser de gran
ajuda en aquest procés, que és, en realitat, un procés
d’acompanyament en el cultiu de l’autoestima.
Per això és molt important que els infants puguin fabular i se’ls doni
l’oportunitat d’inventar i jugar amb les històries. Perquè el que
sembla només un joc és en realitat quelcom molt més profund. Els
estem ajudant a tenir criteri propi, a ser molt més flexibles en els
seus pensaments per trobar noves opcions. I a valorar-se. I, a més a
més, així entrenen la seva creativitat.

EN FAMÍLIA

Narrar en grup o en família ens permetrà sentir-nos

propers entre nosaltres d’una forma còmplice i divertida. Quan
narrem de forma lúdica, convidem que es posi en joc la part més

espontània de la persona. I quan aquesta ho fa, els anomenats
“filtres mentals” estan més relaxats, deixem d’exigir-nos tant i ens
tornem molt més empàtics amb els qui participen en el joc. Perquè
entre tots estem construint quelcom nou de forma divertida i
juganera.

Una de les imatges boniques que trobo en els meus tallers i grups

quan faig els seminaris de Narrativa Terapèutica és veure com
persones que estan allunyades per conflictes, o que no es coneixen,

o que parlen diferents idiomes, somriuen de forma còmplice i
espontània quan inventen una història plegats a través de les
paraules, els sons o els dibuixos. I de sobte: la narració és una
abraçada silenciosa que ens acosta a l’altre amb alegria.

JUGUEM!

Per fer-ho podem jugar de moltes maneres. Per exemple: un
membre de la família comença una història, i un altre la segueix. I
així ens anem deixant portar pel que va sorgint. Pot ser divertida,

poètica, o de ciència ficció... No hi ha cap límit en l’art d’imaginar.
Potser les primeres vegades costa una mica, però de seguida anirà

sortint la capacitat espontània de narrar. I ens trobarem que, jugant
i jugant, haurem inventat una nova història.

Una altra manera de jugar és que algú de la família inventi un
personatge i un altre membre n’inventi un de diferent. Haurem de
buscar la manera que ambdós participin de la mateixa història.

Aquesta era una de les tècniques que Gianni Rodari, narrador i
pedagog, utilitzava amb els seus alumnes per poder treballar i
desenvolupar la imaginació. Sumar paraules o personatges que
aparentment no tindrien res a veure però que, gràcies a la nostra

imaginació, poden ser part de la mateixa història.

¿Què passaria si inventem una història amb les següents paraules:
donzella, castell i helicòpter? Podem dir que en un castell hi vivia
una donzella, tan presumida que sempre es pentinava les trenes
rosses durant hores, i així, embadalida davant del mirall, passaven
els dies. No podia haver ni un pèl fora de lloc, sempre anava

pentinada i repentinada. Un dia, en un ball del castell va conèixer un
príncep formós, i es van enamorar. Però resulta que el príncep era

pilot d’helicòpters i, cada cop que l’anava a visitar, la despentinava
amb el vent de les hèlices! Ella acabava amb el pentinat tot regirat i
desendreçat!

Unir un castell, una donzella i un pilot, príncep, d’helicòpters pot
provocar el riure, pot convidar a dibuixar la princesa despentinada i
sobretot: pot desafiar les lleis de la lògica que es poden convertir, si

ens les creiem gaire, en una normativa que impedeixi la creativitat
del nen o la nena.

També ho podem fer amb personatges ben estranys: un
membre de la família proposa que a la història hi hagi un pop a qui li
agrada ballar. I un altre pot proposar que surti un despertador que
es quedava adormit i, aleshores, no despertava ningú. Juguem?

Hi havia una vegada
un despertador que s’adormia cada matí i no despertava ningú; els seus amos,

veient que no feia el que havia de fer, el van portar a la deixalleria.

Ell es va quedar solet en un lloc ple d’electrodomèstics abandonats, va conèixer
una nevera velleta que ja no podia fer gelats, i una ràdio a qui ningú no feia cas
des que a casa hi havia una tablet.

La deixalleria era prop d’un riu, i allà hi vivia un pop que volia ser ballarí, però al
riu ningú cantava ni ballava. Un dia el pop va sortir de l’aigua i es va fer amic del

despertador. Tots plegats van decidir ajudar-se: a les nits convertien la deixalleria
en un sala de ball: la nevera obria la porta i posava llum a l’escenari, la ràdio feia
sonar música de ballaruca i el despertador posava ritme per moure el cos.

I el pop ballava com si fos un artista mundial, i tots els ratolins de la deixalleria

ballaven divertits fins que sortia el sol.

EMOCIONAR-NOS I ALEGRAR-NOS

Amb la història del pop i el despertador hem aconseguit que dos

personatges que no tenen res a veure acabin fent una gran festa
on tothom balla. La història inventada a l’instant ens pot

convidar a construir un diàleg amb els infants sobre el que
succeeix en ella:
– La màgia que suposa que dos desconeguts s’ajudin.
– Recuperar capacitats oblidades que ja no recordem que
tenim, com els passa a la nevera i la ràdio.
– Gaudir de la senzillesa de fer néixer emocions i sensacions
només amb les nostres idees: tristesa quan la família

abandona el despertador; curiositat quan aquest coneix el
pop, i alegria i disbauxa quan munten la sala de ball.

Hi ha desenes d’aspectes que ens poden fer conèixe’ns molt millor a
nosaltres mateixos. I que ens obren la porta a dialogar i

reflexionar en família.

SOM LA HISTÒRIA

I a mesura que juguem acabarem descobrint que en tota història
sempre hi ha una part de nosaltres; que nosaltres, com els
personatges, també tenim emocions i pors i, com ells,
necessitem ajuda de tant en tant i despertem els nostres tresors
i fortaleses gràcies a la història.

Poder compartir i parlar d’això amb tota la família serà un regal

meravellós per saber que podem expressar-nos amb llibertat, i
que la imaginació serà benvinguda i ben rebuda.
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