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La Narrativa Terapèutica
Fa uns anys vaig començar a impartir seminaris amb l’objectiu de posar
atenció, consciència i reflexió a la manera en què narrem el nostre dia a dia, i que,
sense ser-ne conscients, diu molt de nosaltres mateixos.
Aquesta proposta de treball la vaig anomenar “Narrativa Terapèutica”. Haig de
reconèixer que no sé si ha estat el nom més encertat, perquè genera molta confusió
amb la Teràpia Narrativa del Dr. White, de la qual bec i m’inspiro en alguns aspectes
per donar forma a aquest tipus de treball.
Però la creació del nom té una lògica oculta. Crec sincerament que hi ha una
narrativa que ens porta a l’experiència de la nostra vida, i per tant ens ubica en el
món, fa que ens puguem reconèixer, i dóna un sentit profund al fet d’estar vius.
Aquesta narrativa no és fixa, sinó contínua, i per tant demana que mirem la vida
d’una forma no concretitzada, cosa que xoca frontalment amb una mirada
excessivament racional que busca l’explicació de tot, amb la idea (als meus ulls:
equivocada) que tot té un perquè.
L’antropòleg Gregory Bateson ja deia que “el món, no podrà ser ordenat”, i aquesta
és una rendició que a la nostra cultura, immersa en el mite tecno-científic, li costa en
algun aspecte interioritzar. És d’aquesta ceguesa que sorgeixen moviments com el
“cientifista”, que no fa cap favor a la ciència, i que nega la mirada del món amb altres
ulls que no siguin mitjançant el pensament racional, occidental i demostrable.
En canvi, quan podem recuperar la nostra essència narradora que fa milers d’anys
que ha donat veu als somnis, ferides, passions i misteris de l’ésser humà, recuperem
aquest do meravellós que ens permet la metaforització del món. El teòleg Sam Keen
diu que som éssers “biomítics”; “seres narrativos”, deia Eduardo Galeano, és a dir, des
de fa milers d’anys hem necessitat mites, ritus, històries, poemes i metàfores per
donar sentit profund a l’existència humana, i per establir relació amb el misteri.
No parlo des d’una mirada religiosa, sinó de la humilitat de rendir-nos davant del
misteri humà, tema que apareix contínuament en totes les mitologies antigues del
món.

Dit de forma concisa: crec que hi ha una narrativa personal que ens porta a la
vida, i una altra que ens treu d’ella. Per tant, donat que etimològicament “terapeuta”
era aquell que cuidava, sigui a través de la medicina o el servei, el nom del treball és
perquè hi ha una narrativa personal que ens cuida i una que ens fa mal.
Així doncs, des de la nostra naturalesa narrativa-mitològica proposo un treball basat
en l’exploració de l’extensió narrativa de tres grans identitats que conformen la
travesia vital:
La primera és la identitat biogràfica.
És a dir, de quina manera hem construït la nostra vida quan la mirem com si fos
material literari. Les ferides infantils, les pèrdues, els amors, les vocacions, l’atzar i el
destí conformaran tota una sèrie d’experiències internes que donaran sentit a un
mite propi des del qual mirarem el món contínuament. Si no posem consciència en
aquest aspecte, el mite queda ocult, tapat, i no ens adonem de com convertim en
un automatisme mecanismes interns d’evitació per defugir el contacte amb
nosaltres mateixos, o senzillament per explorar altres dimensions humanes més
enllà del que ens expliquem.
Sempre, darrera de les nostres històries hi ha emocions no expressades. Han quedat
congelades i hem narrat la vida per sobre d’elles. Això que tant ens pot ajudar en un
moment determinat, és un veritable problema si s’enquista i queda de forma fixada.
Com diu el psicòleg i doctor en filosofia Stephen Gilligan, prenem un compromís
lingüístic, en comptes d’un compromís amb la pròpia experiència interna.
Com anècdota inspiradora, la que s’explica de la mort de Balzac: quan ja jeia
moribund al llit va demanar que cridessin al doctor Bianchon. Tothom va buscar
aquest doctor per tota la ciutat, però ningú sabia qui era. En realitat Bianchon és un
personatge de la novel·la La comèdia humana, obra del mateix Balzac. És a dir, a les
portes de la mort, Balzac només confiava en un dels personatges del seu imaginari.
Aquest és un mecanisme humà quan tenim ferides importants, li donem la
categoria de veritat a les nostres pròpies històries, i ens fiem més d’elles que d’allò
que ha quedat a la nostra ombra, el que no podem veure, expressar o sentir. I el risc
és configurar la nostra identitat al voltant d’aquestes narratives fixes, que ens
allunyen del transitar i del continu moviment que implica estar viu

L’altra identitat és la familiar.
Amb la Narrativa Terapèutica investiguem molt la mitologia familiar: hi ha famílies
on els diners es viuen com un perill, o s’han de guardar, o s’han d’ensenyar. Hi ha
famílies on el sexe s’aplaudeix, en d’altres és un tabú. Hi ha famílies on la religió
marca el destí dels seus membres, en d’altres és l’enemic. Igual passa amb la
política, la manera d’estimar, les vocacions... introjectem idees de la família, seguim
mandats apresos a casa, participem en les nostres profunditats de mitologies
familiars que ens afecten i ens mouen.
Com a mamífers i gregaris que som els humans, busquem la manera de pertànyer al
grup, i moltes vegades, davant la impossibilitat d’estimar d’una forma sana i
alliberadora, estimem la família de forma cega i ferida a través de la lleialtat a
aquestes mitologies.
Joseph Campbell deia que “definir la vida et lliga amb el passat”: quan tenim
històries —personals o familiars— molt rígides, que treuen i neguen aspectes i
matisos de la persona, sense voler-ho, acabem dirigint la nostra atenció interna cap
al passat, en comptes de mirar cap a possibles futurs. Perdem aleshores allò que el
psicòleg australià John Winslawe defensa: la capacitat de ser “multi-historiats” per
poder saber qui som.
I en la tercera identitat, que és molt més silenciosa i misteriosa, acompanyem a la
persona a que descobreixi qui és, més enllà de la seva identitat individual.
Són molts els mitòlegs, filòsofs i pensadors que han estudiat les estructures
profundes arquetípiques en tots els mites. Campbell va crear la teoria del
“monomite”. És a dir, allò que expliquen els mites i les històries del món —
independentment de la cultura o l’època— és el mateix. Hi ha una dimensió comuna
en el fons de tot ésser humà: fa milers d’anys que busquem la manera d’estimar, de
superar la por, la malaltia, el vertigen davant la mort, l’absència, l’entrega a la
comunitat, la vocació, l’art... El dolor d’una mare israeliana davant de la pèrdua d’un
fill en un atemptat és el mateix dolor d’una mare palestina quan perd el seu fill pel
tret d’un soldat. L’enamorament d’un jove a Burkina Faso és el mateix enamorament
d’un jove a la city de Londres amb la darrera aplicació de mòbil per lligar.

En allò profund, més enllà del joc d’identitats narratives que hem creat per la nostra
cultura, tenim un espai comú que, a través de la metaforització del món, podem
veure’l i cuidar-lo. Un espai que ens uneix amb milions de persones d’altres èpoques
o cultures. Per això ens emocionem amb contes antics o amb música llunyana.
Així doncs, el treball amb la Narrativa Terapèutica és una feina d’exploració, de
creixement i d’autoreflexió amb la idea que la persona trobi força, pugui tancar
alguna ferida o s’enfoqui a la vida més en sintonia amb els desitjos i anhels si la vida
ho permet. Aquest treball es fa a través de seminaris, exercicis, experiències i
dinàmiques de grup.
Som molt més que les nostres històries, i necessitem els ulls dels altres per
descobrir-ho.
Com deia Carl Jung, la pregunta més important per a un adult és: en quin mite estic
ficat?
I quan podem recuperar la dimensió metafòrica, i ens podem narrar de moltes
maneres, quan superem el vertigen de definir-nos de formes tan concises, i quan
establim diàlegs de comprensió o artístics amb el que batega en el nostre
inconscient, potser, si tot va bé, ens alliberem del pes de sostenir la nostra identitat
en una història, i passem a ser algú més viu, més humà i amb el cor més obert.
Citant de nou a Campbell, la tria, deia, és “obrir el cor, o empetitir el món”. I només
aquell que es desfà de les seves fidelitats tan grans a la seva pròpia narrativa, pot
obrir el cor a tot allò que s’amaga dins de l’ombra de l’ésser humà; mitològicament
parlant: un lloc fosc amb estranys guardians al llindar, però ple de tresors bonics que
són allà esperant, amb humilitat i valentia, que els anem a buscar.
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