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De l’ordre i el desordre terapèutic 

 

Els qui ens dediquem a la psicologia d’atenció a les persones, 

convertits recentment i per llei en “psicòlegs generals sanitaris” vivim 

en estats de crisi permanent. Així he conegut de sempre l’ofici. Deu 

formar part del nostre adn, en el ben entès que a «fer de psicòleg» 

tothom s’hi veu en cor. Lluny però del tòpic, les dificultats les venim 

patint des que vam desvincular-nos de la filosofia, i en un intent 

perpetu de demostrar la nostra validesa científica. Anem de corcoll 

buscant pare i mare.  

Des d’una perspectiva evolucionista estem millor avui que temps 

enrere, això és cert. Les aportacions de la neurociència,  els avenços 

tecnològics i l’acumulació d’experiència en l’estudi de la conducta 

humana permeten aproximacions més acurades als origens dels 

malestars de les persones. Tot i així seguim depenent d’alguns 

aspectes com són els relats o creences personals. Depenem, d’alguna 

manera, d’allò que la persona «confessa»; sabent també que gran 

part de les pertobacions anímiques són programes somàtic-

emocionals mecanitzats en forma d’hàbits de conducta, molt d’ells 

convertits en complexos. I sabem també que l’èxit de la cura parlant 

té moltes limitacions, a les quals cal afegir les xifres esgarrifoses 

aportades en l’estudi fet per Martin Seligman sobre els resultats de la 

teràpia convencional. Per plegar. 

Enmig d’aquesta cantarella, han aparegut nous actors que amplien el 

ventall de possibilitats d’acostar-se a l’experiència humana. Una legió 

de persones, motivades per una titulació accesible i un desvetllar 

sobtat de «l’ajuda als altres», ocupen cada cop més espai en l’àmbit 

del què es coneix com a «alternatiu». Hem arribat així al punt en el 



qual, amb una certa exageració ho reconec, la mirada cap al psicòleg 

s’ha convetit en sospitosa. No queda bé. S’amaga. Se segueix 

relacionant amb malatia mental, o en una incapacitat de tirar 

endavant per un mateix. No importa portar-hi la canallla quan convé. 

Tampoc fem nosa, al contrari, quan hi ha grans catàstrofes o accions 

terroristes. Però pel dia a dia, fa menys angúnia i fins i tot té un toc 

de prestigi dir que vas a fer un reiki, que tens una vident o que 

t’acompanya un coach, que no pas dir que vas al psicòleg. Uns i 

altres ens ho hauríem de fer mirar. 

La teràpia psicològica ha d’admetre les seves limitacions. Per això, 

moltes de les eines que arriben del món alternatiu poden ser 

necessàries per a trobar aquelles «evidències» que descriuen millor el 

que  passa a una persona, a més de les proves tecnològiques que no 

sempre estan a disposició. Evidències que es manifesten en el propi 

cos, revelador d’aspectes insconscients que la paraula dissimula. 

Parlant no n’hi ha prou, encara que segueix sent un gran consol i una 

bona manera d’endreçar-se. Al cap i a la fi la realitat es va construint 

a través del diàleg intern que es va elaborant a través dels fets 

viscuts a l’exterior. Per això, cal seguir explorant amb visió científica 

tot allò que demostri ésser sanador i procuri un benestar integral de 

les persones. Per això, no m’agrada parlar en termes dels 

«alternatius», sinó que som en temps d’integració. Som 

«complementaris», ens podem ajudar molt. 

També les teràpies que tenen a veure amb aspectes concrets de la 

persona, com el cos, la dieta, el objectius personals o l’energia 

disponible, per posar alguns exemples, fora bo que acceptessin les 

seves limitacions i la necessitat de tenir una visió holística i 

intregradora, a més d’una millor regulació corporativa. Encara no 

hem trobat aquella teràpia, activitat o producte que ho resolgui tot a 

la vida. Ningú és dipositari, que se sàpiga, de la capacitat miraculosa 

de curar-ho tot. A l’actitud humil del sanador, cal a més la bondat 



d’estar contínuamant aprenent i que sovint hem de recordar les 

motivacions que ens porten a tractar l’ànima d’una persona, ho fem 

via el seu cos físic, el mental, l’emocional o l’espiritual.  

Als psicòlegs se’ns exigeix molt abans d’obrir una consulta. Avui, 

assisitim estorats a la facilitat amb la qual algunes persones ho fan 

després d’un cap de setmana d’aprenentatge, o d’un màster ben 

pagat però sense bases sòlides construïdes des d’un coneixement 

més ampli i més profund de l’ésser humà, o d’una experiència que 

necessita d’anys d’observació i de pràctica. Sóc conscient que avui 

això no vol dir gran cosa, quan els valors a l’alça son l’acceleració i el 

rendiment. Però bé està reconèixer que de bons i mals professionals 

n’hi ha a tot arreu, com ha estat sempre. I per això apel·lo a totes les 

persones que es vulguin dedicar a aquests oficis, que es preparin a 

fons, que s’explorin i es coneguin a elles mateixes. Que actuïn amb 

honestedat, amb sentit ètic i amb actitud d’aprenents, d’uns eterns 

aprenets de la conducta humana. 

Si tu que em llegeixes ara ets un candidat a pacient, o client, 

consumidor o senzillament algú que pateix i necessita ajuda, no et 

conformis amb tractaments que no depenguin de tu. No et posis en 

mans de gent que no mostri professionalitat. No t’emmandreixis 

deixan-te fer, posant tot el poder en  qui et tracta. Agafa la teva 

responsabilitat, tingues cura de tu, demana referències, 

acreditacions, manté l’esperit crític. Sóc conscient que sovint caiem 

en la trampa de l’etiquetatge fàcil o el pronòstic definitiu, limitador. 

Confia en qui és capaç d’acceptar el seus límits i sap posar-te en 

mans de qui et pugui ajudar millor.   

Són temps d’intentar ordenar una visió desordenada de la psicologia. 

Hi ha molt a fer junts, en la confiança que el repte serà beneficiós 

també per a tots. Que cadascú assumeixi les seves virtuts i 

limitacions, però que junts augmentem el grau de consciència sobre 



la vida que vivim i allò que ens permetrà viure-la encara millor. Hi ha 

dies que sóc més optimista, d’altres que no. Però em segueixo llevant 

amb la il·lusió de seguir acompanyant les nostres vulnerabilitats. No 

hi ha res tan bonic, ni tan delicat.  

 

 


