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Objectius

En finalitzar aquest mòdul, haureu de ser capaços del següent:

1. Delimitar el concepte de salut des de la perspectiva cognitiva i diferenci-

ar-lo d'altres concepcions teòriques.

2. Comprendre la visió del canvi segons les diferents modalitats de teràpia

cognitiva.

3. Familiaritzar-vos amb les tècniques més emprades pels models cognitius.

4. Comprendre l'aplicació d'una tècnica específica en un cas clínic.
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1. Visió de la salut i la malaltia

1.1. Introducció

Per a acompanyar-vos en el coneixement de les teràpies cognitives, cal que

sapigueu que aquesta línia de treball ha experimentat una gran evolució des

que es va crear als anys cinquanta i seixanta. Això ha significat l'avenç i ac-

tualització permanent dels conceptes i implicacions psicoterapèutics, especi-

alment amb el ressorgiment de les tendències constructivistes. Tot i que són

la continuació dels paradigmes racionals més tradicionals, han emfatitzat la

singularitat dels éssers humans en la manera de vivenciar les experiències de

la vida i de donar sentit a l'experiència. Per a elaborar aquest nucli de conei-

xement hem seguit en gran mesura les aportacions de Feixas (1990).

1.1.1. Desenvolupament històric

Com ja sabeu, una característica fonamental de les teràpies cognitives és do-

nar una gran importància al paper dels processos mentals. Un dels principals

precursors d'aquesta visió en la personalitat i la clínica va ser George Kelly

(1955) i la seva teoria dels constructes personals. Aquest enfocament va apor-

tar la sistematització de les estructures de significat de l'individu i va proposar

la pràctica clínica com una manera de comprendre l'organització d'aquestes

estructures de significat en els mateixos termes del pacient. El canvi, en aquest

enfocament, el provocaria la construcció d'una manera alternativa de donar

significat a l'experiència, de manera que sorgís un nou sentit del si mateix i

del món.

No entrava dins el projecte de Kelly, ni va viure prou per a això, fundar una

escola de teràpia. La seva proposta no va tenir un influx majoritari, però es va

expandir força durant els anys vuitanta, quan trenta anys més tard alguns te-

rapeutes cognitivoconductuals van arribar a formulacions molt semblants. En

l'actualitat aquesta teoria és considerada de gran valor en l'àmbit de les terà-

pies cognitivoconstructivistes (Mahoney, 1988), i ha servit d'inspiració i base

teòrica per a desenvolupar l'anomenada tècnica de graella (Feixas i Cornejo,

1996). Aquesta tècnica és un instrument psicològic que serveix per a conèixer

la manera en què la persona estructura els seus significats.

Les contribucions més reconegudes com a cos central de les teràpies cognitives

les van fer Aaron Beck (1967) i Albert Ellis (1962), encara avui considerats els

principals representants d'aquest model. Tots dos provenien de l'escola psico-
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analítica, però la van abandonar davant el descontentament en relació amb

els mètodes terapèutics, l'eficàcia i la manca d'evidències empíriques que sos-

tenien el model teòric amb què treballaven.

Ellis va preferir el desenvolupament d'una actitud més activa i de diàleg amb

els seus pacients. L'enfocament que va sorgir es va caracteritzar per la creença

que els pensaments irracionals de les persones causen el seu patiment psicolò-

gic, els quals podrien ser substituïts conscientment per altres de més raonables.

I per això es va dedicar amb gran cura a conèixer la manera en què els seus

pacients pensaven sobre el que els succeïa.

Per la seva banda, Beck, que va començar estudiant els somnis de pacients

depressius per verificar hipòtesis psicoanalítiques, va derivar en la creació dels

seus coneguts postulats sobre la depressió. La seva coneguda tríada de la de-

pressió planteja que les persones amb trastorns depressius tenen una visió es-

biaixada envers el que és negatiu del món, de si mateixos i del futur. En aquest

cas aquests pensaments podrien ser identificats i modificats amb l'obtenció

de l'"evidència" que en podria qüestionar la validesa. Aquest autor també va

encunyar el nom de teràpia cognitiva.

Es concep l'humà com un ens racional en què els processos mentals tin-

drien primacia sobre les emocions. Per tant, un canvi en l'àmbit cogni-

tiu o dels pensaments portaria a un canvi en els altres àmbits de la vida,

l'emocional i el conductual.

D'altra banda, les teràpies conductuals van anar evolucionant fins a conver-

tir-se en teràpies "cognitivoconductuals". Bandura (1969) va ser un dels inici-

adors de la tendència cognitiva en la teràpia conductual. La seva contribució

a aquest procés va consistir essencialment en el següent:

1) L'acceptació d'un determinisme recíproc entre l'organisme i el seu entorn.

Aquesta idea deixa de banda la visió del determinisme ambiental plantejada

pels conductistes clàssics.

2) En postular l' aprenentatge observacional o vicari, es va haver de reconèixer

l'existència de mecanismes centrals de tipus cognitivosimbòlic.

Més endavant, Bandura es va referir a la importància de l'expectativa del reforç

per al control de la conducta. Mahoney (1974) es va referir a la importància de

l'autocontrol en contraposició amb el control ambiental o extern; i a poc a poc

va continuar el procés evolutiu de les teràpies conductuals. A poc a poc, van

anar acceptant la idea que hi havia alguna cosa entre l'estímul i la resposta.

També van ser influïts per les idees de Vigotsky sobre el paper del llenguatge i

el pensament (llenguatge interioritzat) com a regulador de la conducta.
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Als anys setanta les teràpies cognitives van tenir un gran apogeu, i als vuitan-

ta la contribució dels italians Guidano i Liotti, amb l'ajuda de Mahoney, va

donar un nou color al panorama de les teràpies cognitives. La seva visió cons-

tructivista dóna supremacia a la capacitat de cada ésser humà de construir el

seu món i donar-hi sentit a partir dels seus propis significats, sense deixar de

banda la importància i influència de la vida emocional, i els significats com-

partits socialment.

1.1.2. Alguns conceptes bàsics

Els aspectes comuns de les teràpies cognitives poden ser derivats dels postu-

lats descrits per Mahoney (1977) per al que ell va denominar el paradigma

d'aprenentatge cognitiu, de la manera següent:

1) L'organisme humà respon principalment a representacions cogniti-

ves del seu entorn, més que a l'ambient en si.

2) Aquestes representacions cognitives es relacionen funcionalment

amb els processos i paràmetres de l'aprenentatge.

3) La major part de l'aprenentatge humà és per cognicions.

4) Els pensaments, les emocions i les conductes són causalment interac-

tius.

Dobson i Block (1988) es refereixen als tres aspectes fonamentals que caracte-

ritzen les teràpies cognitivoconductuals de la manera següent:

1) L'activitat cognitiva afecta la conducta.

2) L'activitat cognitiva pot ser controlada i alterada.

3) El canvi conductual es pot obtenir amb el canvi cognitiu.

Des de la perspectiva cognitiva, tota informació és organitzada com a esque-

mes cognitius que es reflecteixen en esquemes específics per a cada àrea de

la vida, com ara esquemes socials, esquemes sobre un mateix i d'altres. Els

esquemes sobre un mateix (qui sóc, com sóc, quines són les meves virtuts i

defectes, etc.) tenen una importància fonamental per a la psicoteràpia, ja que

són generalitzacions cognitives centrals i relativament estables que filtren i

esbiaixen la informació processada. Això vol dir que cadascú interpreta el que

percep des d'una perspectiva personal, subjectiva, que pretén, a més, conser-

var la "salut interna" del sistema. Per tant, generalment, aquestes creences són

fortament defensades, encara que ocasionin patiment a la persona o hi hagi

una evidència que s'hi oposi. Partint d'aquestes creences, la persona estableix

els significats que dóna a les vivències de cada dia.



© FUOC • PID_00153082 10 Intervencions cognitives

Així, doncs, trobem que el tret comú en els models cognitius és que s'emfatitza

la importància de les cognicions enteses com a "patrons complexos de signifi-

cat en què participen emocions, pensaments i conductes" (Bruner, 1990) tant

en la gènesi dels trastorns psicopatològics com en el canvi terapèutic. Per tant,

les teràpies cognitives en general parteixen de la base que les cognicions in-

flueixen en la conducta de les persones i en el seu estat emocional. D'aquesta

manera, podem apreciar que els pensaments tenen un paper central com a

mitjancers en la gènesi de conductes i emocions.

Activitat

"No són les mateixes coses les que ens pertorben, sinó les opinions que tenim de les coses."

Epictet a "Encheiridion", segle I dC.

Expliqueu i justifiqueu tres exemples als quals es pugui aplicar aquesta frase.

Les teràpies cognitives van començar com una convergència

d'influències. Primer trobem el paper pioner de Kelly, després l'evolució

des de la psicoanàlisi d'Ellis i Beck i, finalment, el mateix progrés del

model conductual cap al reconeixement del que és cognitiu.

Als anys vuitanta, l'incessant desenvolupament de les teràpies cogniti-

ves va permetre l'emergència de la perspectiva constructivista.

Mentre que les teràpies cognitives més tradicionals emfatitzen el canvi

per mitjà de processos racionals i conscients, la perspectiva constructi-

vista se centra en l'estudi del significat personal i la seva reconstrucció.

1.2. Salut i malaltia des de les teràpies cognitives tradicionals

Beck i Ellis són considerats els principals representants del model cognitiu tra-

dicional. Tots dos van desenvolupar una visió particular dels trastorns psicolò-

gics. Ellis (1962) va reemplaçar l'escolta passiva de l'herència psicoanalítica per

l'anomenada teràpia�racional�emotiva�(actualment l'anomena racional-emo-

tiva-conductual). Consisteix en el fet que el terapeuta mantingui una actitud

activa i directiva que li permeti conèixer la filosofia de vida dels clients i, per

tant, la manera que tenen de pensar sobre el que els passa. En això identifica

els pensaments que generen la majoria dels trastorns psicològics. Sorgeixen a

partir de creences�irracionals de caràcter absolutista o dogmàtic que són a la

base de l'estructura cognitiva del subjecte. Aquests pensaments irracionals po-

drien ser modificats per altres de més raonables. Precisament, en aquest model

es maneja una llista de creences irracionals per a ajudar clients i terapeutes a

identificar-les. Complementàriament, també han elaborat una llista de creen-

ces racionals, és a dir, un compendi de les creences que els humans hauríem

de tenir per a patir menys.
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Llista�d'idees�irracionals�(adaptada�d'Ellis�i�Grieger,�1977)

1) És absolutament necessari que els altres m'estimin i m'aprovin gairebé sem-
pre.
2) He de ser infal·liblement competent i perfecte en qualsevol activitat que
emprengui.
3) Les persones que em fereixen o em fan mal són dolentes, perverses i roïnes.
Les he de culpar, condemnar i castigar amb severitat.
4) És horrible, terrible o catastròfic que les coses no vagin pel camí que a un li
agradaria que anessin.
5) Els esdeveniments externs causen gran part de la infelicitat humana i tinc
poca capacitat per a controlar els meus sentiments o per a deslliurar-me de la
depressió, l'hostilitat i sentiments similars.
6) Trobo més fàcil evitar enfrontar-me a les moltes dificultats i responsabilitats
de la vida que comprometre'm amb formes d'autodisciplina profitoses.
7) Si alguna cosa em sembla perillosa o amenaçant m'he de preocupar i per-
torbar per això.
8) El meu passat continua essent important i només perquè una cosa hagi
exercit una enorme influència en un determinat moment de la meva vida, això
mateix ha de continuar determinant els meus sentiments i les meves conduc-
tes del present.
9) Les persones i les coses haurien de ser millors del que són, i he de conside-
rar horrible i espantós no trobar ràpidament solucions bones als problemes de
la vida.
10) Puc assolir la felicitat per mitjà de la inèrcia i la no-acció, o "gaudint de mi
mateix" passivament i sense comprometre'm.
11) Totes les coses han d'estar ordenades, i jo n'he d'estar segur per a sentir-
me bé.
12) La qualificació global que em dono a mi mateix com a humà, la meva va-
loració general i autoacceptació depenen de la perfecció de les meves accions
i del grau d'aprovació que em donin els altres.

Activitat

Per a cada una de les creences irracionals, indiqueu si la creença en qüestió pot subjeure
en el relat de la pacient. En cas de ser així, indiqueu quins pensaments hauria de tenir la
pacient sobre la qüestió perquè la creença s'apliqués.

Exemple

Em sento molt irritada pel que m'ha passat avui. He passat per una parada del
mercat i he vist que atenien dues persones i no hi havia ningú esperant, per la
qual cosa he demanat tanda. Al cap de poc ha arribat una altra persona, i quan la
dependenta ha quedat lliure i ha preguntat "qui va ara?", he dit que em tocava a
mi, i la dona que havia arribat després m'ha increpat dient que ella havia demanat
tanda i que s'havia absentat només un moment (quan jo he arribat). Les altres li
han donat suport i m'han avergonyit. He hagut de marxar per les ganes de plorar
que tenia.

Exemple�de�resposta�per�a�la�primera�creença

S'aplica si el que manifesta la pacient és que li dol que no la "vulguin" o acceptin com
una clienta més del mercat, i la critiquin. Aquests pensaments invaliden la seva creença
que ha de ser estimada i acceptada per tots, d'aquí ve la seva reacció emocional.

Per la seva banda, Beck planteja que cada un de nosaltres organitzem les nos-

tres experiències en "esquemes" que ens permeten seleccionar, codificar i ava-

luar els estímuls, i així categoritzar i valorar les experiències. Aquests esquemes

també van acompanyats de "supòsits" que són entesos com a regles amb les

quals s'organitza la percepció. En el cas de persones que presenten trastorns

emocionals, s'observa una percepció distorsionada de la realitat basada en els

esquemes sobre el món, un mateix i el futur. Les conductes i emocions que es

deriven d'aquesta visió provoquen la confirmació distorsionada del que suc-

ceeix i de les seves conseqüències, i mantenen la presència dels símptomes.

Com podeu veure, això esdevé un cercle viciós.
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Els individus amb trastorns emocionals tenen supòsits i esquemes in-

adequats, rígids, exagerats i absoluts que els predisposen a percebre la

situació en termes de pèrdues, en el cas dels depressius, amenaces i pe-

rills, en els ansiosos, i agressions i injustícies o mala fe, en el cas dels

irritables.

En el moment que els esquemes s'activen, dominen la conducta i filtren la

percepció de manera que els fets s'hi adeqüin. Això vol dir que si un esquema

és sobrevalorat, inunda l'experiència de la persona, sense deixar espai perquè

es manifestin altres esquemes que puguin resultar més adaptatius. Quan una

situació o estímul és invalidant i no es pot evitar, el perceben de manera que

"calci" en l'esquema; Beck ho anomena errors o distorsions cognitives.

Llista�dels�errors�cognitius�descrits�per�Beck�(adaptada�per�Feixas�i�Miró,�1993)

1)�Pensament�absolutista�del�tipus�"tot�o�res". Es manifesta en la tendència
a veure totes les experiències segons dues possibilitats oposades, i a prendre'n
una. Per exemple, o bé és impecable o és brut, o sóc perfecte o sóc un desas-
tre.
2)�Sobregeneralització. Procés d'establir una regla o conclusió general a par-
tir de detalls que no la justifiquen, perquè es tracta de fets aïllats que no es po-
den aplicar a altres situacions. Per exemple, a partir que un amic em diu que
no pot sortir un dia crec que rebutja la meva amistat. En casos extrems arriba
a l'etiquetatge: "Sóc indesitjable", "sóc un perdedor".
3)�Filtre�mental. Es tracta del procés de filtrar l'experiència de manera que
s'atén només a un detall de la situació sense adonar-se d'altres coses que suc-
ceeixen al voltant. Per exemple, de la feina que he fet em fixo només en un
petit error comès, en lloc de valorar-la més globalment, en tots els aspectes.
4)�Desqualificació�del�que�és�positiu. Es rebutgen les experiències positives
i s'insisteix en el fet que no "compten" per algun motiu o un altre. D'aquesta
manera, es poden mantenir creences negatives malgrat les experiències positi-
ves.
5)�Treure�conclusions�precipitades. Es tracta d'arribar a conclusions precipita-
des sense disposar de prou dades que els donin suport. Presenta dues variants:
5.1)�Lectura�de�pensament. Es presumeix la capacitat de saber el que un altre
pensa sense molestar-se a comprovar-ho o preguntar-ho. Per exemple, es creu
que un amic està decebut per alguna cosa sense haver-ne parlat amb ell.
5.2)�Roda�de�la�fortuna. Es considera que alguna cosa sortirà malament
abans que hi hagi indicis per a pensar-ho. Aquest pensament es pot basar en
supersticions negatives, destí, llei de Murphy, etc.
6)�Engrandir�o�minimitzar. Exagerar la importància d'uns esdeveniments en
detriment d'altres. Per exemple, incrementar la importància de l'èxit d'un com-
pany i infravalorar el propi. De vegades pren la forma de pensament catastrò-
fic: "Això és un desastre".
7)�Deures�i�imperatius. Es tracta d'autoimposicions que ens fem. Gene-
ralment no són realistes; ens exigim més del que podem donar: "Hauria
d'aprovar vuit assignatures", "he de ser amable amb tothom". Quan els "deu-
res" no es compleixen apareixen sentiments de culpa i fracàs.
8)�Personalització. Tendència a atribuir-se un mateix la responsabilitat
d'errors o fets externs, encara que no hi hagi base per a fer-ho.

Activitat

Identifiqueu els tipus d'error cognitiu que es donen en aquestes tres situacions:

1) Heu endarrerit la redacció d'un informe de treball. Cada nit, quan intenteu posar-vos
a fer-lo, el projecte en la seva totalitat sembla tan complex que us estimeu més mirar
la televisió. Us comenceu a sentir desconcertats i culpables. Penseu el següent: "Sóc tan
mandrós que mai no aconseguiré acabar-lo. Sóc incapaç de fer aquest maleït informe.
No l'acabaré mai. Sigui com sigui, el meu destí no és fer-ho bé". Les vostres distorsions
inclouen…

a) treure conclusions precipitades (roda de la fortuna).
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b) sobregeneralització.
c) etiquetatge.
d) engrandiment del que és negatiu.
e) deures i imperatius.

Solució

a,�b,�c

2) En el transcurs d'una psicoteràpia, la vostra depressió millora sensiblement. Llavors, de
sobte, us comenceu a sentir pitjor. Us sentiu desil·lusionats, amargats i desesperats a causa
dels vostres pensaments: "Això no em porta enlloc. Aquests mètodes no m'ajudaran. Ja
hauria d'estar bé. Aquesta millora va ser casual. M'enganyava en pensar que estava millor.
No em curaré mai". Les vostres distorsions cognitives són…

a) desqualificació del que és positiu.
b) deures i imperatius.
c) sobregeneralització.
d) pensament absolutista del tipus ''tot o res''.
e) treure conclusions precipitades (roda de la fortuna).

Solució

a,�c,�d

3) Heu estat intentant aprimar-vos. Aquesta setmana heu estat nerviosos i, atès que no
heu tingut gaires coses a fer, heu estat picant. Després del vostre quart caramel, us dieu
a vosaltres mateixos: "És que no em puc controlar. La meva dieta i els meus exercicis se
n'han anat en orris. Dec semblar un globus. No hauria d'haver menjat això. No puc su-
portar-ho. Em passaré tot el cap de setmana menjant". Us comenceu a sentir tan culpa-
bles que us poseu una altra llaminadura a la boca en un intent fútil de sentir-vos millor.
La vostra manera de pensar és del tipus…

a) pensament absolutista del tipus ''tot o res''.
b) sobregeneralització.
c) treure conclusions precipitades (roda de la fortuna).
d) deures i imperatius.
e) desqualificació del que és positiu.

Solució

a,�b,�c

Aquestes distorsions cognitives es manifesten per dos fenòmens cognitius:

1) Els pensaments�automàtics. Són imatges o frases curtes que apareixen es-

pontàniament i són difícils de detectar, avaluar i corregir.

2) Els diàlegs�interns�i�fantasies. Són converses amb un mateix o somnis que

poden sorgir espontàniament o ser provocats, per això també són més fàcils

d'identificar.

Ara veureu en un petit exemple com funciona l'aparició de tots dos fenòmens

en una situació determinada; fixeu-vos en la influència que tenen en la con-

ducta i l'emoció:

Exemple

Un individu que pensa que ell no val i que tot és inútil (esquema) molt possiblement
se sentirà trist i desanimat (emoció) i no actuarà quan ho hagi de fer (conducta); això li
reforça la infravaloració, ja que no pren decisions ni afronta les dificultats que se li pre-
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senten. A més, tendeix a atribuir el que li succeeix a la sort o a altres elements externs que
estan fora del seu control, amb la qual cosa manté la idea de la seva pròpia incapacitat.

1.2.1. El cas de la depressió

En general, s'ha vist que hi ha concordança amb el negativisme cognitiu i

la depressió. Aquest processament de la informació automàtic i distorsionat

també seria a la base dels diferents trastorns psicològics que ocasionen pati-

ment en diversos graus, i genera dificultats en la vida de les persones.

La tríada cognitiva de la depressió de Beck planteja que la persona es

veu a si mateixa, el món circumdant i el futur en termes negatius.

En efecte, aquestes persones es veuen amb falta de valor, indesitjables i per-

manentment culpables pels defectes personals o dels altres. Consideren també

que cometen errors freqüentment o que actuen inadequadament. Les seves

experiències tenen en general un to fosc, tendeixen a minimitzar les experièn-

cies positives, i senten les activitats diàries com a grans reptes que són difícils

d'assolir. Els èxits els tendeixen a atribuir a variables externes que escapen del

seu control, com la sort. Alhora, són pessimistes sobre el futur i anticipen di-

ficultats, fracassos, retrets, pèrdues, etc.

Tots aquests components dels esquemes d'un depressiu van acompanyats

de símptomes afectius: tristesa, avorriment, falta d'ànim, incomprensió, sen-

timent de solitud i aïllament. Pel que fa a la motivació, tenen dificultats

per a prendre decisions i compromisos, són dependents i abúlics. Els símp-

tomes fisiològics s'aprecien més quant a l'alimentació i el son. Finalment,

intel·lectualment presenten sovint una manca de concentració i disminució

de la memòria.

Exemple

Un pacient que quan era un nen va ser humiliat, criticat i desqualificat per no complir les
expectatives dels seus pares, en no poder satisfer determinades expectatives actuals, activa
l'esquema d'èxit-fracàs. Es posiciona en el pol "fracàs", i llavors apareixen les distorsions
perceptuals i cognitives que indueixen a la minimització dels èxits, la magnificació dels
errors i els continus autoretrets. D'aquesta manera s'inicia un cicle que si no s'atura acaba
en depressió.

1.2.2. El cas de l'ansietat

Beck i Emery (1985) van desenvolupar un model cognitiu per als trastorns

d'ansietat. Com deveu recordar, l'ansietat és un mecanisme que permet la con-

servació de l'espècie perquè funciona com a alerta davant el perill. El trastorn

d'ansietat es presenta quan s'anticipa un perill inexistent, o quan la persona

dubta de les seves habilitats per a enfrontar-lo. Per tant, els seus esquemes i

supòsits s'han estructurat de manera que pensa que en no complir-los li pot

passar una cosa dolenta. Seríem davant una percepció del perill distorsionada,

caracteritzada perquè la persona anticipa permanentment alguna catàstrofe o
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situacions perilloses. Això la fa reaccionar exageradament davant d'estímuls

o situacions poc perillosos o fins i tot innocus i, més encara, davant la ine-

xistència d'una situació de perill concreta. El fet d'estar permanentment alerta

li fa magnificar fins els més petits senyals externs i interns, i això la mobilitza

fisiològicament, conductualment i emocionalment cap a la por.

En el cas de les fòbies, l'angoixa originada per la distorsió cognitiva es presenta

en relació amb situacions específiques que la persona interpreta com a perillo-

ses, encara que això vist des de fora sigui totalment innocu. Per exemple, volar

amb avió, les aranyes, les aglomeracions de gent, etc. Si la persona s'exposa a

aquesta situació o objecte específics, activa una resposta ansiosa i desenvolupa

conductes d'evitació.

En el cas dels trastorns�de�pànic�o�crisis�d'angoixa, l'ansietat sorgeix perquè

la persona es manté hipervigilant davant les respostes fisiològiques normals,

com mareig, dolor, formigueig, taquicàrdia, etc. Per tant, quan perceben una

petita variació fisiològica, la interpreten com un senyal que els passa una cosa

molt greu i que podrien morir, tornar-se bojos, tenir un atac de cor, entre

moltes altres alternatives catastròfiques, la qual cosa, evidentment, provoca

pànic.

En la visió cognitiva tradicional, la salut és la racionalitat i la malaltia

és la distorsió i la irracionalitat.

En la depressió la persona es veu a si mateixa, els esdeveniments i el

futur d'una manera negativa.

En els trastorns d'ansietat es tendeix a interpretar certes situacions con-

cretes com a amenaçants o perilloses.

1.3. Salut i malaltia des de les teràpies cognitives

constructivistes

Dins el marc de les teràpies cognitives, s'ha desenvolupat una tendència cons-

tructivista que es contraposa a les concepcions purament racionals de l'ésser

humà. Al seu torn, qüestiona severament la possibilitat d'accedir al coneixe-

ment objectiu de la realitat. L'ésser humà pren un paper central en la cons-

trucció de la realitat per mitjà de les experiències viscudes des del naixement,

i influït pels patrons culturals, socials, psicològics i de gènere, sense deixar de

banda les pròpies limitacions sensorials provocades per les estructures del sis-

tema nerviós central.

Reflexió

Un exemple molt bo d'una res-
posta fòbica el trobareu en la
pel·lícula Copy Cat, protagonit-
zada per Sigourney Weaver.
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En les teories cognitivoconstructivistes, l'ésser humà és considerat proactiu

quant al coneixement (i no reactiu davant el seu entorn), com un que dóna

significat a les seves experiències amb un sentit particular i d'acord amb un

patró coherent amb el sentit que té de si mateix. Això li permet reconèixer-se

a través del temps, malgrat els múltiples canvis que viu al llarg de la vida.

Des d'aquesta perspectiva, els pensaments, les emocions i conductes són

fenòmens psicològics que s'esdevenen en el procés de donar significat a

l'experiència. Aquest procés també és acompanyat per estructures tàcites, difí-

cils d'explicitar, però que solen ser centrals per al sentit d'identitat de la per-

sona.

El reconeixement del paper de les emocions en l'activació de les estructures

tàcites és important, ja que per mitjà d'aquestes emocions es pot accedir al

coneixement de les estructures centrals. Tanmateix, les emocions desafiadores

per a aquestes estructures d'identitat se solen viure amb estranyesa. Aquestes

emocions, els símptomes i la resistència al canvi són part de la manera que té

la persona de donar significat a les experiències. Per tant, tenen sentit i són

comprensibles des del sentit d'identitat de l'individu.

Hi ha diverses teories psicològiques que estan influïdes parcialment o total-

ment per aquesta posició epistemològica. És el cas de les teories de Piaget i

Vigotsky, la concepció de la memòria de Barlett, el construccionisme social de

Gergen, les perspectives narratives i hermenèutiques, la teràpia postraciona-

lista de Guidano, la teoria dels processos de canvi de Mahoney, i la teoria dels

constructes personals de Kelly.

1.3.1. L'enfocament dels constructes personals

Kelly (1955, 2001) va desenvolupar la teoria dels constructes personals, en què

postula que cada individu accedeix a la realitat (organitza el coneixement)

en una estructura ordenada jeràrquicament anomenada sistema de constructes

personals. Si imagineu un gran arbre, amb grans arrels, tronc i branques, podeu

distingir algunes branques que són centrals, que el sustenten, i moltes més

branques més petites que deriven de les centrals i que tenen diferent gruix,

antiguitat, importància, fortalesa, etc. D'aquesta mateixa manera s'estructuren

els constructes personals; per tant, trobareu constructes nuclears i constructes

perifèrics, tots relacionats entre si. Els constructes�nuclears�estan estretament

relacionats amb el que és cada un: defineixen la identitat de la persona o self i

són difícils de modificar. Els constructes�perifèrics�deriven dels nuclears però

són més flexibles. Tots dos permeten explicar, donar significat i sentit a les

experiències viscudes per cada persona.
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Els constructes estan organitzats en forma dicotòmica, per exemple "bo-

nic-lleig", "ordenat-desordenat", etc., i serveixen per al flux de l'experiència.

D'aquesta manera aïllem uns esdeveniments d'altres partint de similituds i di-

ferències. Vegem la definició que trobem a Botella i Feixas:

"El constructe personal és una dimensió avaluadora bipolar, simbolitzada o no per una
etiqueta verbal, que discrimina entre elements segons l'atribut específic que abstreu…
per exemple «constructivista enfront d'objetivista» […]."

L. Botella i G. Feixas (1998). La teoría de los constructos personales: Aplicaciones a la práctica
psicológica. Barcelona: Laertes.

Per a gaudir d'un nivell de funcionament òptim, equivalent a tenir bona salut

mental, caldria que la persona desenvolupés els seus constructes, la seva teo-

ria personal, i que la fes cada vegada més explicativa i internament coherent

(Botella i Feixas, 1998).

Per a explicar com s'entén l'experiència humana, i la relació entre constructes i

experiència, Kelly va descriure el cicle�de�l'experiència�com un procés perma-

nentment actiu que s'inicia amb l'activació d'algun constructe. Els constructes

són teories sobre el món que serveixen a cadascú per a anticipar els esdeve-

niments, i això implica l'elaboració d'una hipòtesi sobre la manera en què es

desenvoluparà un esdeveniment. Aquesta hipòtesi es genera influïda per les

experiències prèvies del subjecte; és, per tant, la implicació de la persona en

el constructe (segons com sigui de central el constructe en l'estructura dels

significats personals de l'individu). Després ve l'encontre amb l'esdeveniment,

que representa posar a prova la hipòtesi, i a continuació de la qual serà con-

firmat o desconfirmat el constructe implicat. Aquesta fase va acompanyada

de manifestacions emocionals, i és aquí on sorgeixen les necessitats del canvi

i les diverses reaccions possibles davant d'una situació que exigeix "replante-

jar-se algunes coses". Davant d'això es pot resistir i rigidificar-se, elaborar el

canvi ràpidament i bruscament, "fugir" i buscar altres vies d'escapatòria, caure

en el caos o revisar i veure les possibles solucions, implicacions, morals, etc.

Per tant, és important atendre la revisió dels constructes una vegada que ha-

gin estat invalidats en l'experiència. Amb aquesta revisió es tanca el cicle de

l'experiència i es dóna pas a nous cicles que s'activen moment a moment en

l'esdevenir de la vida personal.

Aquesta revisió ha de ser constructiva, ja que moltes vegades es tornen a em-

prar les mateixes construccions que ja han estat invalidades, i és aquí on es

dóna la psicopatologia i el patiment, perquè el nou cicle d'experiència es tor-

narà a invalidar (precisament perquè no s'ha reconstruït, o perquè no s'ha tro-

bat una construcció alternativa més viable).

Us mostrem un diagrama del cicle de l'experiència:
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En el cicle de l'experiència s'integra l'aspecte cognitiu de la construcció (anti-

cipació), que va seguit del contrast conductual i, després de la seva validació o

invalidació, de les emocions corresponents. Es descriu així el procés que porta

a la reconstrucció (contínua) del significat, entesa com un procés de què els

diferents elements formen part.

1.3.2. L'enfocament postracionalista

En la teràpia constructivista postracionalista desenvolupada per Vittorio Gui-

dano (1991, 2001) podreu trobar un model explicatiu de l'experiència humana

que fa referència a quatre organitzacions de significat personal (OSP).

Imagineu-vos que la vostra vida és com una pel·lícula que ha començat quan

vau néixer. Vosaltres sou els actors principals i, alhora, els narradors d'aquesta

història. És a dir, aquesta pel·lícula tindria dos nivells: un que és vivencial, en

què s'experimenten les emocions i sensacions (l'experiència, el meu), i un al-

tre que és més racional (l'explicació, el jo), en què el narrador d'aquesta histò-

ria s'explica a si mateix el que ha succeït. Així com Kelly parla del cicle de

l'experiència, Guidano parla dels nivells de l'experiència, i els anomena el ni-

vell tàcit�i el nivell explícit. En totes i cada una de les situacions de la vos-

tra vida, moment a moment, esteu en tots dos nivells de l'experiència. D'altra

banda, el narrador va explicant la història de manera que en veure-la o re-

cordar-la sapiguem que el protagonista ha estat sempre la mateixa persona,

malgrat els canvis que s'han produït al llarg de la vida. Això es coneix com

el sentit�de�si�mateix, que el podreu entendre com la sensació que us dóna

saber que sou vosaltres mateixos i no una altra persona al llarg del temps: és

la vostra identitat.

Des que sou nens, es van formant una sèrie d'esquemes cognitius, dels quals

deriven patrons emocionals i conductuals característics. A més, experimenteu

una àmplia gamma d'emocions que oscil·len, característiques de cada manera
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d'organitzar l'experiència. En la manera com arribem a organitzar les nostres

experiències d'adults hi ha una gran influència de les relacions d'afecció pri-

merenques i de la manera en què l'etapa adolescent és superada. A partir de

l'experiència clínica, Vittorio Guidano ha fet una descripció i classificació dels

estils de funcionament personal quant a la manera de construir el propi món,

que va anomenar OSP. El seu nom es relaciona amb determinades disfuncions

que són característiques de cada manera d'organitzar l'experiència: OSP fòbica,

OSP de trastorns alimentaris, OSP depressiva i OSP obsessiva.

A continuació us presentem una descripció molt breu de les característiques

centrals de cada OSP. En qualsevol cas, us suggerim que hi aprofundiu atenent

les lectures complementàries per a aquest tema.

OSP�fòbica: el domini emocional d'una persona amb aquesta estructura està

basat en un equilibri dinàmic entre dos pols oposats: d'una banda, la necessitat

de protecció davant un món vist com a potencialment perillós i, de l'altra, la

necessitat de llibertat i independència. A més, hi ha una marcada tendència

a respondre amb ansietat i por, cosa que de vegades porta a una disminució

de la conducta autònoma.

OSP�de�trastorns�alimentaris: les persones amb tendència a desenvolupar pa-

trons disfuncionals d'alimentació mantenen la unitat dels processos de signifi-

cat personal a partir d'una percepció difusa i ambigua del sentit de si mateixos.

S'arriba a organitzar en l'oscil·lació entre la necessitat absoluta de l'aprovació

de les persones importants en la seva vida i la por de ser desconfirmats o

envaïts pels altres significatius. És particular d'aquesta OSP la tendència a mo-

dificar l'aspecte personal desenvolupant alteracions alimentàries com la bulí-

mia, l'anorèxia, l'obesitat, etc. La necessitat d'aquests canvis sol ser activada

quan es produeix un desequilibri en les relacions interpersonals, tenint en

compte que solen ser persones molt agudes i sensibles. La manera de tenir una

percepció de si mateixos estable és per mitjà de l'establiment de relacions molt

estretes o embolicades, vigilant sempre de no exposar-se gaire.

OSP�depressiva: es caracteritza principalment perquè organitzen la seva expe-

riència i responen a les situacions difícils de la vida en termes de desempara-

ment i desesperança, ja que construeixen aquests esdeveniments en termes de

desil·lusions i pèrdues. Les seves respostes emocionals oscil·len de la ràbia a la

tristesa i la desesperança. Una frase que podria descriure la manera d'afrontar

el món que té una persona amb tendència depressiva seria la famosa frase de

Groucho Marx: "No pertanyeria mai a un club que m'acceptés com un dels

seus membres".
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OSP�obsessiva: el sentit d'unitat de si mateix d'una persona amb aquesta OSP

es caracteritza perquè és ambivalent (per exemple, bo, dolent) i dicotòmic. Es

desenvolupa en un procés de creixement que es determina per criteris d'elecció

del tipus "tot o res". Per això busquen permanentment la certesa absoluta de

les seves idees i sentiments. Si sorgeix algun desequilibri s'experimenta imme-

diatament com una falta total de control. Al seu torn, la falta de control es viu

en concordança amb una sèrie de pensaments intrusius que són experimentats

com a estranys i pertorbadors. L'obsessiu busca la certesa de les seves idees per

mitjà del dubte sistemàtic, que es resol gràcies a l'elecció absoluta d'un aspecte

o un altre del tema de què es tracti.

La idea de salut mental, segons Guidano, implica la flexibilitat, la complexitat

i l'abstracció per part de l'individu, de manera que pugui respondre a una gam-

ma progressivament més àmplia de situacions noves d'una manera diferent

sense que el sentit que té de si mateix es desestructuri. D'això en podem deduir

que quan la persona no aconsegueix integrar determinades experiències a la

continuïtat del si mateix, apareixen diverses manifestacions simptomàtiques

que són viscudes amb estranyesa. És a dir, la persona experimenta sensacions

que no estan d'acord amb la idea del tipus de persona que creu que és, i moltes

vegades aquests sentiments desafiadors són mantinguts a ratlla per la persona

per a protegir l'estabilitat i la coherència del seu sistema. No heu d'oblidar que

aquest procés es produeix en un grau "inconscient" o molt profund. Apareix

en moments clau de la vida en què es connecten pensaments i emocions que

solen provocar, si més no, sorpresa. Solen ser el punt en què apareixen certs

símptomes que tenen a veure amb cada OSP. Aquesta situació es viu com si la

ment no estigués d'acord amb el cor.

Malgrat l'existència d'aquestes classificacions, s'ha de mirar sempre l'individu

com un ens actiu en la manera de donar sentit i significat a la seva expe-

riència, i per això és d'una rellevància fonamental atendre i comprendre com

l'organitza. Els trastorns psicopatològics es veuen en un continu que va del

neuròtic al psicòtic, en què no es troben límits clarament diferenciats entre la

gamma de símptomes o quadres que podríem trobar en posicions intermèdies.
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En les teories constructivistes, a diferència dels postulats racionalistes,

no hi ha una "manera correcta" de veure la realitat; per tant, els tras-

torns psicològics sorgeixen quan la construcció actual de determinades

situacions ja no serveix per a donar significat a l'experiència viscuda.

En la teoria de Kelly, la persona construeix la seva experiència a partir

dels constructes personals, que es van revisant amb l'experiència. Man-

tenir-los quan són invalidats és la base dels trastorns psicològics. Tenir

prou flexibilitat per a revisar-los i generar construccions alternatives és

saludable.

Guidano desenvolupa una teoria postmoderna i postracionalista que

descriu quatre organitzacions de significat personal (OSP), a saber,

l'organització depressiva, l'obsessiva, la fòbica i la dels trastorns alimen-

taris.
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2. La concepció del canvi

2.1. Relació terapèutica i procés de canvi en les teràpies

cognitives racionals

Com ja sabeu, el primer que ha de passar al començament d'una relació te-

rapèutica és que s'estableixi el vincle terapèutic o rapport, cosa que facilitarà la

lliure expressió del pacient en un context d'acceptació, empatia i calidesa.

En el cas de la teràpia cognitiva tradicional trobem dos elements centrals. Un

és l'empirisme�col·laboratiu, en què terapeuta i pacient examinen les "hipò-

tesis" o construccions que estarien implicades en les conductes problemàti-

ques i exploren tant els significats implicats com les alternatives possibles. Un

altre element, l'educatiu, és utilitzat per a explicar al pacient, en un primer

moment, en què consisteix la teràpia i quins serien els seus objectius. En ter-

mes generals, els objectius de la teràpia cognitiva són els següents:

• Identificar i modificar els pensaments erronis i la seva conducta inadequa-

da.

• Conèixer i corregir patrons cognitius que produeixen idees desadaptatives.

• Avaluar les situacions rellevants d'una manera realista.

• Aprendre a percebre els fets reals i no solament els esbiaixats.

• Formular explicacions alternatives.

• Posar a prova els supòsits.

• Generar habilitats per a corregir les distorsions.

D'altra banda, el terapeuta mostra i explica com funcionen els cercles viciosos

en el pacient, de tal manera que mantenen els seus símptomes. Es donen així

els elements necessaris perquè el pacient arribi a comprendre com es relacio-

nen els seus pensaments erronis amb el patiment emocional en el seu cas es-

pecífic. Per mitjà d'una sèrie de preguntes, el terapeuta aprofundeix en el tema

que porta el pacient, sense fer judicis ni sermons de cap tipus, per a avaluar-ne

la capacitat per a detectar, identificar, diferenciar i registrar adequadament les

seves emocions, pensaments i situacions.
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Un altre element pedagògic en aquest tipus de teràpia és que el pacient se

sotmet a un entrenament rigorós i altament estructurat per a l'aprenentatge

dels registres dels pensaments irracionals. Es tracta que el pacient identifiqui

les cognicions que se li presenten quan experimenta emocions desagradables i

que descrigui les circumstàncies en què això passa, per a establir en el registre

relacions causals entre cognició i emoció. Juntament amb el terapeuta, el pa-

cient sotmet a control les conviccions problemàtiques, que són tractades com

a hipòtesis científiques que es comparen amb hipòtesis alternatives. Es vol així

estimular una mirada atenta a les evidències concretes que les puguin verificar

o refutar en la vida del pacient, en aquest clima d'empirisme col·laboratiu.

En el cas dels trastorns emocionals (depressió, ansietat), la teràpia sol durar

uns tres mesos (més unes sessions de seguiment), i posa èmfasi en el treball

directe amb els símptomes en la vida actual del pacient. En canvi, en el cas

dels trastorns de personalitat, dura més temps i, a més, es revisa el passat de

la vida del pacient.

En aquest enfocament, el canvi s'aconsegueix amb la modificació directa de

les conviccions i els esquemes disfuncionals del pacient. Per a això el terapeuta

aprofundeix progressivament des de l'evidència i obvietat (símptomes) fins al

que és implícit i no consent (esquemes). Per tant, primer es treballa directa-

ment amb els símptomes, després amb els diàlegs interns, amb els pensaments

automàtics i, finalment, amb els supòsits i els esquemes. El canvi serà durador

sempre que es modifiquin els esquemes disfuncionals.

La relació terapèutica és directa, respectuosa, directiva, clara, cortesa i càlida.

Terapeuta i pacient hi actuen com a investigadors en un mateix procés, dirigit

específicament al treball directe amb els símptomes que presenta el pacient i

la verificació, reformulació i creació d'hipòtesis alternatives, que seran prova-

des i examinades minuciosament en relació amb els esquemes subjacents del

pacient. Aquest empirisme�col·laboratiu implica acords mutus i col·laboració

recíproca entre terapeuta i pacient.

2.1.1. Característiques de les teràpies cognitives racionalistes

Aquest model el difonen àmpliament i hi donen suport recerques que el sus-

tenten. Les seves principals característiques són les següents:

• Treballa en l'aquí i ara.

• Se centra en la resolució de problemes amb objectius clars.

• Centra l'atenció en els símptomes tal com es presenten en l'actualitat, no

aprofundeix en els "orígens".

• Terapeuta i pacient col·laboren activament en el procés.

Exemple

En el cas d'un pacient fòbic,
s'intenta valorar si realment
hi ha pèrdua de control en si-
tuacions específiques que si-
guin temudes o bé es tracta
d'un temor subjectiu que faci-
lita l'aparició d'un atac de pà-
nic. Això permet que poste-
riorment es revisin i modifi-
quin les creences disfuncionals
que serien a la base de les se-
ves manifestacions simptomà-
tiques. Alhora se li explicaria el
paper que tenen les seves anti-
cipacions catastròfiques en el
manteniment i l'augment de
l'ansietat.
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• El pacient desenvolupa tasques d'autoajuda entre sessions.

• Pretén entrenar el pacient a afrontar els seus problemes actuals. Aquestes

tècniques poden ser utilitzades en el futur com a manera de prevenir nous

trastorns.

2.2. Relació terapèutica i procés de canvi en les teràpies

cognitives constructivistes

D'acord amb la teoria dels constructes personals, es conceben els proces-

sos psicològics d'una manera comprensiva i àmplia. L'aspecte cognitiu seria

l'anticipació que va seguida del seu contrast conductual després de la validació

o invalidació de les emocions següents. Per tant, l'experiència s'entén com un

procés de construcció i revisió del significat, en què cadascú veu validada o

invalidada la hipòtesi que ha construït sobre si mateix.

En les teràpies constructivistes el canvi és entès com un procés que es produeix

permanentment en la vida de cadascú, atès que donem significat moment a

moment a cada una de les nostres experiències. En fer-ho revisem els nostres

significats, especialment quan no són validats. Els enfortim i mantenim quan

es confirmen o validen en l'experiència. Tanmateix, de vegades ens resistim

al canvi per no descartar construccions nuclears que formen part de la nostra

identitat, i per protegir el nostre sentit d'identitat.

El 1955 Kelly va definir el trastorn com aquells casos en què un constructe es

continua utilitzant malgrat que hagi estat invalidat en moltes ocasions, cosa

que impediria l'aparició de modificacions en els significats que es donen a les

situacions viscudes i, per tant, una trava per al creixement o l'evolució cap a

un sistema de constructes més complex. Per tant, l'objectiu de la teràpia seria

la superació del bloqueig evolutiu del sistema de constructes, i això implicaria

l'èxit d'una riquesa més gran de significats que permetran a l'individu moure's

d'una manera més satisfactòria en el món.

Des de la perspectiva postracionalista, s'entén el canvi a partir de la integració

de situacions egodistòniques o viscudes amb estranyesa pel pacient, alienes a

una percepció de continuïtat i coherència del si mateix (Guidano, 1991). En

general, el canvi és entès com un interjoc en la modificació dels significats o

la integració de situacions viscudes amb estranyesa però sempre conservant

el sentit de continuïtat del si mateix. Això implica un canvi possible dins els

límits de sentit de la persona, és a dir, que el canvi no solament implica modi-

ficacions sinó també la conservació i l'enfortiment del sistema. D'altra banda,

un trencament en el sentit de coherència i continuïtat implicaria l'aparició de

trastorns de tipus psicòtic i la pèrdua de la pròpia identitat. Qualsevol canvi

implica la reconstrucció d'un significat, tant si es requereix en l'àmbit conduc-

tual o cognitiu com en l'emocional.
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En la teràpia constructivista s'utilitza la metàfora de l'ésser�humà�com�a�ci-

entífic informal; les seves conductes adaptades o disfuncionals formarien part

d'un experiment existencial en què es posen a prova les seves construccions

per a ser validades o desconfirmades i, per això, revisades. Per tant, la teràpia

no implica solament un canvi específic conductual, sinó la revisió del sistema

de constructes o significats. D'aquesta manera es propicia l'aparició de noves

conductes vitals que serien part de nous experiments, triades conjuntament

per client i terapeuta.

Veureu a continuació com resumirien aquest procés els autors següents:

"[…] l'actitud del terapeuta o orientador ha de respectar un delicat equilibri entre canvi i
manteniment de la identitat, combinant la validació de les construccions del client amb
la invalidació. La validació permet confirmar els aspectes més nuclears de la identitat, i la
invalidació ha de qüestionar aspectes més perifèrics o algunes implicacions de constructes
més supraordenats, però rares vegades els constructes nuclears mateixos."

L. Botella i G. Feixas (1998). La teoría de los constructos personales: Aplicaciones a la práctica
psicológica. Barcelona: Laertes.

En el procés de les teràpies constructivistes trobareu que hi ha una diferència

fonamental respecte a les teràpies racionals. Aquí el terapeuta no intenta mo-

dificar els pensaments erronis dels pacients per altres més correctes, sinó que

es coordina amb el pacient perquè comprengui més i millor la seva pròpia

construcció del món. Així, pot continuar el seu camí una vegada hagi pres les

seves pròpies decisions i ampliat la significació del seu sistema de constructes.

La relació terapèutica té les característiques següents:

• S'evita la visió del terapeuta com a expert en el que succeeix al pacient.

• Rebutja la posició objectiva en la mirada del terapeuta.

• El terapeuta té com a finalitat acompanyar el pacient perquè comprengui

millor el que li succeeix, i no generar diagnòstic o cap judici sobre els pro-

blemes o la condició del pacient. Tampoc no pretén modificar el sistema

per un altre de més correcte, objectiu o vertader.

En general, la relació terapèutica s'estableix com una relació�d'expert�a�ex-

pert, en què el pacient és el posseïdor dels seus propis significats, i el terapeuta

és qui coneix les eines terapèutiques que l'ajudaran en l'autoexploració. Con-

juntament "s'endinsaran en la cerca caracteritzada per la col·laboració i el res-

pecte, a l'encalç d'una revisió del sistema de significats personals" (Neimeyer

i Feixas, 1997).

Finalment, heu de saber que tot i que aquest enfocament constructivista pro-

porciona una sèrie de tècniques específiques d'intervenció, hi ha una obertu-

ra quant a l'ús de diverses tècniques d'altres enfocaments, sempre que siguin
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aplicables al cas particular i beneficiïn el procés d'autoexploració i autoconei-

xement. El que caracteritza la teràpia dels constructes personals no són les tèc-

niques, sinó l' enfocament de la teràpia.
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3. Tècniques terapèutiques específiques

3.1. Treball amb pensaments i creences disfuncionals

El procés de treballar amb aquests pensaments comença per una breu expli-

cació del model teòric cognitiu al client. Aquesta tècnica és utilitzada pels te-

rapeutes cognitius racionalistes amb una mirada educativa. Es tracta que el

pacient conegui les característiques del que li passa, segons el model cognitiu

(per exemple, que el seu estat d'ànim és afectat per la manera com interpreta

aquesta situació), i que els seus dubtes respecte als símptomes que presenta

puguin ser contestats. També s'informa el pacient sobre el treball que implica

aquest tipus de teràpia i de quins serien els objectius que caldria assolir.

Amb això pot prosseguir el treball orientat a la reestructuració dels seus pen-

saments i creences, ja que ha quedat clar que són el focus de la teràpia. Per a

això, és necessari identificar-los i qüestionar-los per a substituir-los per altres

més racionals.

3.1.1. Identificació de pensaments i creences disfuncionals

Els terapeutes cognitius racionalistes entrenen el pacient en la identificació

dels pensaments, les emocions i les conductes lligats als símptomes que pre-

senten. Per a això, en un primer pas, es demana al pacient que identifiqui les

emocions amb només una paraula, com por, ràbia, vergonya, culpa, etc. A més,

ha d'estimar un valor per a l'emoció en una escala d'1 a 10, o del 10% al 100%.

Així el pacient pren consciència de les emocions que se li generen en determi-

nades situacions i de la mesura en què l'afecten.

El mateix procés es duu a terme amb els pensaments i les conductes que el

pacient experimenta, responent a les preguntes sobre quines imatges i pensa-

ments van sorgir davant una situació problemàtica i quina va ser la seva reac-

ció. D'aquesta manera, el pacient aconsegueix anar distingint entre les emo-

cions, els pensaments i les conductes que li sorgeixen i quina relació hi pot

haver entre si. Per exemple, s'adona que moltes vegades arriba a respondre

agressivament davant una determinada situació com a resposta a la frustració

que li genera no aconseguir una cosa que desitja.

Amb aquesta tècnica es pretén que la persona pugui fer la distinció entre ca-

da un d'aquests elements, és a dir, distingir què és una emoció o un pensa-

ment davant d'una situació determinada. Aquest primer pas l'ajudarà a ana-

litzar millor les hipòtesis que automàticament s'arriba a plantejar davant de
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determinades situacions. Aquest pas va seguit de l'elaboració d'un registre i el

qüestionament d'aquests pensaments amb la comprovació d'hipòtesis i altres

maneres de qüestionar-los.

3.1.2. El registre i qüestionament de pensaments disfuncionals

Amb aquesta tècnica s'anoten els pensaments automàtics en una taula de re-

gistre en què s'inclou una situació, l'emoció, la valoració de l'emoció, els pen-

saments i la hipòtesi. Se suggereix que la persona posi atenció a què li passa

pel cap en el moment just que experimenta alguna emoció intensa en relació

amb una cosa. Aquesta tècnica pot ser utilitzada perquè el pacient treballi amb

situacions quotidianes entre sessions, cosa que li permetria anar reconeixent

la manera de funcionar i reaccionar que té, i les arribaria a modificar amb la

identificació i les implicacions de cada una.

Per a identificar la situació es poden respondre les preguntes següents:

• Amb qui estaves?

• Què feies?

• Quan va passar?

• On eres?

Per a identificar els pensaments automàtics se suggereix respondre les pregun-

tes següents:

• Què em passava pel cap just abans de començar a sentir-me d'aquesta ma-

nera?

• Què és el que diu de mi? Què és el que vol dir de mi, la meva vida, el meu

futur?

• Quines imatges o records em passen pel cap amb aquesta situació?

L'aprenentatge d'aquest exercici és progressiu i minuciós. Es va revisant en

cada sessió amb el pacient i se li explica –i aclareix– les vegades que calgui

perquè el comprengui i el dugui a terme amb facilitat en les situacions en què

té lloc.

Després de passar pel reconeixement d'aquests elements, s'arriba a una pre-

gunta fonamental: on és l'evidència? Això vol dir que la persona s'ha d'aturar

en la situació que ha suscitat aquesta emoció intensa i observar-la. Es tracta de

veure on hi ha els senyals que li han fet interpretar la situació en un sentit i

no en un altre, de manera que pugui reavaluar la situació i la seva pròpia reac-

ció valorant les emocions i els pensaments a posteriori. Ha d'intentar evitar la

lectura del pensament i la interpretació esbiaixada del fets. Després s'observen

les evidències que no donen suport a les seves emocions i la seva reacció per
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a generar pensaments alternatius o "equilibrats", amb la valoració emocional

consegüent. Per a trobar l'evidència i començar a qüestionar els pensaments

automàtics es podria fer ús de les preguntes següents:

• He tingut alguna experiència que mostri que aquest pensament no és sem-

pre cert?

• Si el meu millor amic o algú que estimés tingués aquest pensament, què

li diria?

• Quan no em sento d'aquesta manera, penso en aquesta situació d'una ma-

nera diferent? Com?

• Hi ha alguna petita cosa que pugui contradir els meus pensaments que jo

no vegi?

• D'aquí a cinc anys, si pensés en aquesta situació, la miraria d'una altra

manera?

• Hi ha alguna qualitat en mi o en la situació que jo ignori?

• Em culpo d'una cosa que no puc controlar?

A continuació us mostrarem un exemple de com s'ompliria aquest tipus de

taula:

Situació Emocions
i valoració

Pensament
automàtic
(imatge)

Evidència que
dóna suport
al pensament

Evidència que
no dóna suport
al pensament

Pensament
alternatiu

o equilibrat

Valoració
de l'emoció

Activitat

A continuació us convidem que poseu atenció en alguna emoció intensa (almenys du-
es) que hàgiu tingut recentment, que sigui desagradable o que no comprengueu, i que
comenceu l'exercici del registre pas a pas. Primer, comenceu per la identificació d'una si-
tuació i distingiu pensaments i emocions. Després, continueu amb el registre guiant-vos
per les preguntes que faciliten el procés de registre. Si no recordeu cap emoció, podeu
començar amb l'emoció que us origina la proposta d'aquest exercici. També podeu con-
siderar les dificultats que us genera aquest procés.

Bibliografia

D.�Greenberger�i�C.�Padesky (1995). El control de tu estado de ánimo. Barcelona: Paidós,
1998.

Aquest llibre és molt pràctic, amb molts exercicis i exemples, ideal tant per a terapeutes
com per a clients.
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3.2. La tècnica de la fletxa descendent

Aquesta tècnica va ser proposada per terapeutes cognitius durant els vuitanta.

Consisteix a observar la cadena d'inferències que fa una persona a partir d'un

fet concret. Per a això es fa una pregunta en cadena que connecta una conclu-

sió amb una altra d'ordre superior. Neimeyer (1993) proposa utilitzar aquesta

tècnica des d'una orientació constructivista. A diferència de l'ús cognitiu raci-

onalista, proposa avaluar les regles tàcites d'implicació que guien la connexió

entre evidència i conclusió. El qüestionari i la redefinició de cada baula poden

ser considerats una meta terapèutica en si mateixos.

Concretament, els objectius de la tècnica són els següents:

• Explicitar la cadena d'inferències que porta el client a una determinada

conclusió a partir d'un fet concret.

• Avaluar les regles tàcites d'implicació que guien la connexió entre "evidèn-

cia" i "conclusió".

• No solament entendre millor la relació entre un esdeveniment i les seves

implicacions emocionals, cognitives i conductuals, sinó també examinar

el procés d'inferència del client en els seus propis termes.

Per aplicar la tècnica heu de seguir unes instruccions. Primer, identificar el

pensament suscitat per un fet determinat. Segon, preguntar al client què sig-

nificaria per a ell si el que ha pensat és cert. S'aplica la idea del "com si" tractant

"com si" cada baula fos certa. Vegem-ho en un exemple:
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3.3. Reconstrucció de l'experiència immediata i la tècnica de la

moviola

Per explicar-vos en què consisteix aquesta manera de fer la reconstrucció de

l'experiència immediata, us suggerim que imagineu una escena de la vostra

pel·lícula preferida. Ja la teniu al cap? Ara imagineu-vos com s'ha fet aquesta

escena ajuntant quadre a quadre cada imatge per a construir una totalitat que

us deixarà veure el petó més apassionat, la baralla més violenta, el moment

més divertit, etc.

Quan utilitzeu aquesta tècnica tracteu un moment significatiu de la vida d'una

persona com si "construís l'escena quadre a quadre", i moment a moment

aneu fent la connexió entre els aspectes concrets de l'experiència (fets) i les

dimensions de l'experiència descrites per Guidano, com ja sabeu, l'experiència

i l'explicació. Durant la construcció de l'escena, el terapeuta ajuda el paci-

ent a discriminar sempre entre l'experiència immediata (com) i l'explicació

(per què), i acompanya el pacient en l'exploració dels aspectes tàcits de

l'experiència assenyalant-li el "com" està relacionat amb l'experiència subjec-

tiva; és a dir, amb aspectes com els patrons dinàmics de la imaginació, la gran

varietat d'emocions, el sentit de si mateix que s'experimenta en una situació,

Bibliografia

V. Guidano (1991). El sí mis-
mo en proceso: Hacia una tera-
pia cognitiva postracionalista:
Cap. Entrevista evolutiva). Bar-
celona: Paidós, 1994.
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etc. A això s'hi agrega la idea de la "manera com es produeix", és a dir, de la per-

cepció de la situació mateixa o de les circumstàncies que la van generar. Com

us deia, per a això anireu fent acostaments (zoom in), allunyaments (zoom out),

mirades panoràmiques, mirades des dels altres, càmeres lentes, etc. per enri-

quir l'escena al màxim amb els detalls, tant emocionals com explicatius. Con-

sidereu que la vostra intenció serà que el pacient aprengui l'autoobservació

per mitjà de l'entrenament en la tècnica de la moviola perquè reconegui pro-

gressivament els aspectes variables i estables de les seves emocions, i arribi a

diferenciar els punts de vista subjectius i objectius. A poc a poc, això permet

al pacient veure's des de fora i distingir aspectes situacionals que abans hauria

passat per alt. Tot això va acompanyat de les indicacions i instruccions ade-

quades per part del terapeuta que permetin al pacient reconèixer aquests as-

pectes i poder-los enfocar.
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