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Els Contes Positius (CP): Quan escriure un conte es converteix en una eina per al 

benestar de la persona 

Magda Garcia Porta. mgporta@COPC.cat 

 

“Totes les penes són suportables si les convertim en un relat”. 

B. Cyrulnik, La maravilla del dolor. 

RESUM: 

Un conte és una metàfora que té valor per si mateixa tot representant un llenguatge simbòlic que 

permet connectar-nos amb el més íntim de nosaltres, sintonitzant amb les nostres emocions. El 

present treball és una aproximació al Conte Positiu, una nova eina d’intervenció clínica i 

psicopedagògica basada en les investigacions sobre escriptura terapèutica del Dr. Pennebaker 

(1980) i el concepte de Conte Terapèutic de la Dra. Bruder (2000). L’escriptura, com el dibuix,  

és una activitat humana natural i una de les seves qualitats és l’ajudar-nos a integrar i organitzar 

la complexitat de les nostres vides (Pennebaker, 1980). La pràctica del Conte Positiu pretén anar 

més enllà, millorant el nostre benestar i capacitat d’actuació (agency)  tot enfrontant-nos als 

nostres conflictes i preocupacions per resoldre’ls en forma de conte i de manera positiva.  

 

OBJECTIUS: 

 

 Promoure l’ús de l’Escriptura i el Conte Positiu com a estratègia d’intervenció 

clínica i psicopedagògica.  

 

 Fomentar l’hàbit i l’ús del pensament positiu. 

 

 Fomentar l’hàbit i l’ús de l’escriptura terapèutica a través de la pràctica de 

Contes Positius.  

 

 Millorar el benestar integral de la persona.  

 

EXPOSICIÓ 

L’escriptura pot ser terapèutica? Tots coneixem algú que escriu un diari personal en el 

que aboca les seves preocupacions o reflexions diàries. Potser podem parlar fins i tot del 

nostre propi cas. Per què ho fan? O per què ho fem, en tot cas? Per alleugerir-nos? Com 

a catarsi?  

Segons Pennebaker (1980), l’escriptura és una activitat humana natural i una de les 

seves qualitats és ajudar-nos a integrar i organitzar la complexitat de les nostres vides.  
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Precisament aquest autor, psicòleg i investigador nord-americà, va dedicar-se a estudiar 

els beneficis que aporta a les persones el fet d’escriure sobre un trauma viscut. Ho va fer 

a través d’experiments en els que demanava a voluntaris escriure uns minuts durant cinc 

dies consecutius sobre una experiència traumàtica que haguessin viscut.  

La sorpresa va ser que les persones que van participar en els diversos experiments van 

millorar tant la seva salut física (amb menys visites als centres mèdics, una millor 

resposta immunològica, una millora de la pressió sanguínia i ritme cardíac) com el seu 

estat anímic.  

L’interessant conclusió era que els efectes no eren deguts a una simple catarsi o 

alleugeriment de les emocions que les persones havien tingut inhibides durant un temps 

determinat sinó que en escriure, els subjectes donaven forma i estructura als seus 

pensaments tot intentant trobar un sentit a les seves vivències i records, i arribant fins i 

tot a entendre les coses de manera nova.  

Segons el mateix autor, quan ens prohibim pensar sobre quelcom que ens passà fa temps 

i que ens afectà molt (ens traumatitzà), sense voler-ho estem impedint que els nostres 

pensaments i emocions (potser en forma d’imatges o afectes determinats) es tradueixin 

en llenguatge, fet que a la vegada ens impedeix resoldre aquestes mateixes situacions. 

En els experiments realitzats, les persones que van escriure sobre els seus traumes van 

aconseguir plasmar en un paper les imatges i afectes que sentien, de manera que potser 

per primera vegada van poder veure allò que els havia passat des de fora i així començar 

a organitzar i entendre aquella experiència (Pennebaker, 1980).  

Mónica Bruder, doctora argentina en psicologia, deixeble del Dr. Pennebaker, va més 

enllà i planteja l’ús terapèutic de l’escriptura de contes amb final positiu, que ella 

anomena Contes Terapèutics (CT), en el que les vivències més traumàtiques o 

estressants que hagin patit les persones, es ressolen al final d’aquests (Bruder, 2000; 

Bruder, 2004; Bruder, 2007; Bruder, 2011).  

En els CT, ja no és la persona directament la que escriu sobre la seva experiència més 

traumàtica, sinó que és la persona la que s’inventa un conte o una història que parla 

d’un personatge al que li ocorre l’esdeveniment més traumàtic de la seva vida, que 

finalment resol mitjançant un final positiu, quelcom que implica un demà, una 

esperança, un futur,... i que es tradueix en una millora en el benestar psicològic dels 

subjectes que els practiquen.  

El present treball pretén ser una aproximació al Conte Positiu (CP), una nova eina 

d’intervenció clínica i psicopedagògica basada en les investigacions sobre escriptura 

terapèutica del Dr. Pennebaker i el concepte de CT de la Dra. Bruder [veure TAULES 1 

i 2]. 

La idea de CP a diferència del CT, parteix de l’expressió en forma de conte de qualsevol 

experiència, sigui o no traumàtica, que preocupi o arribi a dificultar la vida quotidiana 

de la persona i que es resol de manera positiva. Tanmateix, es tracta d’una eina que 
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prioritza el seu ús a l’àmbit preventiu amb l’objectiu de millorar el benestar integral de 

les persones que el practiquin, i que es dóna en forma de tallers grupals, que permeten 

l’anar compartint les vivències, les experiències i les històries com a valor terapèutic 

afegit.  

En un taller d’escriptura de CP el fonamental és que els integrants aprenguin a resoldre 

de manera positiva situacions problemàtiques. Amb aquest objectiu es proposen 

diverses activitats a través de les quals i en petits grups, els participants s’han de 

confrontar amb històries o notícies que han d’anar resolent de manera positiva.  

Aquest tipus d’activitats es combinen amb exercicis per practicar el pensament positiu o 

d’altres activitats per practicar amb les eines necessàries per a construir el que serà el 

seu propi CP (com ara la construcció de personatges i contextos o l’ús de la tercera 

persona).  

Les activitats parteixen de la pràctica en grup i temàtiques generals, per anar passant de 

forma gradual a una pràctica més individualitzada i temàtiques particulars. Aquesta 

dinàmica afavoreix que les persones vagin agafant confiança dins el grup i a la vegada, 

que vagin entrant en el seu propi món, les seves pròpies vivències i conflictes.  

Al principi i al final del taller es demana als integrants de respondre l’Escala de 

Satisfacció amb la Vida (SWLS) amb l’objectiu que ells mateixos puguin observar i/ o 

comprovar d’una manera senzilla el nivell del seu benestar subjectiu abans i després de 

la pràctica regular del pensament positiu a través de l’escriptura.  

 

TAULA 1: Diferències entre el Conte Terapèutic i el Conte Positiu.  

CONTE TERAPÈUTIC (CT) CONTE POSITIU (CP) 

(Escriptura Terapèutica Positiva) 

 

Es basa en l’expressió de l’experiència més 

traumàtica que hagi patit la persona.  

 

Es basa en l’expressió de qualsevol experiència 

(sigui o no traumàtica) que preocupi o arribi a 

entorpir o dificultar la vida quotidiana de la 

persona.  

 

Es prioritza l’anonimat com a valor terapèutic.  

 

 

Neix de l’anonimat, tot i que es prioritza el 

compartir-la com a valor terapèutic afegit. 

 

El terapeuta pot crear CT dirigits al seu client.  

 

 

 

El terapeuta pot crear CP dirigits al seu/s client/s, 

tot i que aquests al seu torn, també poden crear  CP 

dirigits a d’altres persones que coneguin.  

 

Es prioritza l’ús clínic. 

 

Es prioritza l’ús en l’àmbit preventiu.  
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TAULA 2: Similituds entre el CT i el CP.  

 

CONTE TERAPÈUTIC  

 

 

CONTE POSITIU  

 

Utilitzen la ficció (la situació problemàtica no es descriu directament sinó a través 

d’una història inventada).  

 

 

Utilitzen la 3ª persona per a escriure (aquesta característica unida a l’anterior, permet 

que el subjecte es distanciï el suficient respecte els fets per a poder enfrontar-se al seu 

conflicte).  

 

 

Conclouen amb un final POSITIU (en un cas el trauma viscut i per l’altre, la 

problemàtica, es ressolen de manera positiva).  

 

 

Fomenten l’ús i l’hàbit del pensament positiu. A través de la preparació i elaboració 

d’un final positiu/ feliç. 

 

 

Creuen en la capacitat d’acció (agency) de la persona per a resoldre els seus propis 

problemes.  

 

 

Es basen en la psicologia positiva, que proposa potenciar les fortaleses humanes per a 

posar-les en funcionament davant situacions difícils.  

 

 

Creuen en la capacitat de revisió i reconstrucció creativa de les històries de la nostra 

vida (psicologia constructivista), des del present i mitjançant l’escriptura.  

 

 

Un conte és una metàfora que té valor per si mateixa tot representant un llenguatge 

simbòlic que permet connectar-nos amb el més íntim de nosaltres, sintonitzant amb les 

nostres emocions. L’escriptura de CP permet reconduir el subjecte envers la seva pròpia 

autonomia i capacitat d’actuar, alhora que augmentar el seu benestar a través de la 

pràctica del pensament positiu.  

Arribats en aquest punt ens podem preguntar si escriure sobre successos traumàtics o 

qüestions que ens preocupen en un diari o llibreta ens pot ajudar. La resposta sens dubte 

és que si i per múltiples raons: alleugeriment, catarsi, expressió d’allò que ens preocupa, 

organització interna, etc.  

Però si volem anar més enllà i donar un pas envers la nostra millora emocional i vital en 

general, i dotar d’un final positiu a aquelles històries que ens preocupen (o ens han 



5 
 

preocupat durant un temps) ens faran falta eines més transformadores, com el Conte 

Terapèutic o el Conte Positiu.   

 

CONSIDERACIONS PER AL DEBAT 

 Els contes amb final trist i els infants. No tots els contes, siguin clàssics o no, acaben 

bé. De quina manera poden influir aquests finals sense esperança en el benestar dels 

infants? 

 

 La influència i impacte de les notícies negatives d’actualitat en el nostre benestar 

quotidià. Es podria arribar a normativitzar un tant per cent de notícies positives als 

mitjans de comunicació per ajudar a millorar el benestar dels ciutadans? 

 

 Pot resultar positiva l’aplicació de l’escriptura terapèutica i el CP per a enfrontar-se 

a processos de pèrdua i cerca de feina o emprenedoria?  
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