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G
emma Guilera és 
llevadora de l’Ins-
titut Guilera i fa 
trenta anys que 

assisteix parteres. Ella ho 
té claríssim: “La societat 
actual no està preparada 
ni per al dolor ni per a 
l’espera. Ara moltes pare-
lles tenen fills entre els 30 
i els 40 anys, professio-
nalment se senten realit-
zats i estan acostumats a 
la immediatesa. I un part 
pot suposar moltes hores 
d’espera. En canvi les 
parelles més joves no 
tenen tan bagatge al  
darrere i solen ser més 
pacients”. 

Si tot va segons els càl-
culs previstos, d’aquí qua-
tre setmanes naixerà la 
Leah, i la Lupe i l’Álex 
s’estrenen com a pares. 
Reconeixen que al prin-
cipi es va fer etern i tenien 
moltes pors, però a 
mesura que han passat els 
mesos s’han tranquil·lit-
zat. “Que hagi estat un 
embaràs sense complica-
cions i anar a les classes 
de preparació al part m’ha 
ajudat”, diu la Lupe.  

La llevadora està con-
vençuda que els cursos 
d’educació maternal són 
importants per entendre 
què és un embaràs, quines 
diferències hi ha entre els 
tres trimestres i sobretot 
per saber què pot passar 
en el moment del part: 
“La informació ben 
donada ajuda les parelles, 

cal entendre què és un 
part, com és i quin és el 
seu mecanisme. El 80% 
dels assistents als cursos 
són primerencs i ja fa 
anys que els pares s’hi 
impliquen tant com les 
mares”, diu Guilera. 

A l’Álex li ha costat fer-
se’n a la idea: “Ha estat 
una nena buscada; 
recordo amb emoció la 
prova d’embaràs i la pri-
mera ecografia, però fins 
que no he sentit les pun-
tades de peu no he estat 
plenament conscient que 
la teníem aquí”. Futurs 
pare i mare coincideixen: 
“Tenim moltes ganes de 
veure-li la carona. Tot i 

que hem fet l’ecografia 4D 
volem tocar-la, sentir-la, 
abraçar-la”.   

Primerencs 
La Digna i el Javi fa gai-
rebé dos anys que són 
pares del Martí. Ara estan 
de 38 setmanes. Un altre 
nen, l’Adrià. Al Javi no 
l’incomodava ser novell, 
tot i que recorda el primer 
embaràs amb més neguit i 
impaciència. La Digna 
admet que “no estava 
acostumada a no saber”. 
“La sensació de desconei-
xement que vaig tenir 
amb el primer fill –afe-
geix– em generava inse-
guretat. En l’espera del 

Sabem esperar o som  
una societat impacient?

segon estic més tran-
quil·la, l’experiència és un 
grau: ara ja sé que els pos-
sibles problemes no són 
permanents, tot són eta-
pes que passen”. El Javi 
explica que el contrapunt 
a viure amb més naturali-
tat l’embaràs i l’espera és 
que estan més cansats: 
“Ja tenim el Martí, tenim 
més càrregues i menys 
temps per compartir 
l’embaràs en parella”.  

A vegades els no prime-
rencs tenen més pors, 
segons Gemma Guilera: 
“Tot depèn de l’experièn-
cia anterior, però en gene-
ral els pares són més 
conscients que pot ser un 
miracle que tot vagi bé”.  

La síndrome del niu 
El desig de tenir-ho tot 
preparat per a l’arribada 
del nadó es coneix com a 
síndrome del niu, i acos-
tuma a donar-se a l’últim 
trimestre de l’embaràs. 
Podem dir que afecta gai-
rebé totes les parelles i 
implica la necessitat de 
fer accions a casa, com 
neteges generals a fons i 
reformes. La Lupe i l’Álex 
han fet obres a casa, dos 
mesos canviant terres, 
parets, mobles i prepa-
rant l’habitació de la 
nena. La Digna i el Javi 
diuen que se’ls en va anar 
una mica el cap amb el 
primer embaràs, pintant 
el pis i canviant el bany. 
En canvi, ara ja saben que 
necessiten menys del que 
es pensaven: ja tenen les 

L’espera  
abans del part 

Un embaràs són nou mesos, quaranta setmanes des del primer dia de l’última 
menstruació. Com és l’espera abans del part? Es viu en un estat de felicitat 
constant? Es tenen pors? Sabem esperar? Qui espera desespera? 

TOT A PUNT. La síndrome del niu demana als pares tenir-ho preparat ja dies 
abans del part. Des de l’habitació del nadó a la bossa que es durà a l’hospital.

Els cursos 
d’educació 
maternal són 
importants per 
entendre què  
és un embaràs 

coses del Martí i són cons-
cients que si falta res es 
compra.  

El part 
El Javi i la Digna tenen un 
bon record del part del 
Martí i esperen que amb 
l’Adrià sigui tan fàcil com 
sigui possible per a tot-
hom. Encara no han deci-
dit si el futur germà gran 
anirà a l’hospital a conèi-
xer el petit o l’esperarà a 
casa. Els neguiteja que el 
Martí pugui patir. La psi-
còloga infantil Inmacu-
lada Alventosa Luna reco-
mana que els nens vagin a 
l’hospital a conèixer els 
nouvinguts, que se’ls 
expliqui que és el germà 
que ja ha nascut: “Durant 
l’embaràs és bo parlar 
amb normalitat del que 
està passant i del que pas-
sarà. Els nens noten l’evi-
dència de la panxa i que la 
mare no pot jugar igual 
que abans”. Ser el gran no 
ha de suposar tenir obli-
gacions, s’han de vendre 
els avantatges que té ser 
gran i saber-ho fer  
gairebé tot.  

L’Álex i la Lupe no hi 
han pensat gaire. Ell és 
molt aprensiu però vol 
ser-hi en el moment del 
part, tot i que creu que 
caurà rodó a terra. La lle-
vadora recorda l’experi-
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L’explorador reprimit 

Han de tenir els 
nostres déus

Sopem al menjador de l’hotel. Du-
es noies d’edats adolescents ho 
fan, amb les seves famílies, en 

taules contigües. Una d’elles porta el 
cap cobert amb mocador i vesteix una 
llarga túnica. L’altra, melena rossa a 
l’aire, porta samarreta estripada que 
deixa veure sostenidors de color i es-
tètica seductora. La primera es fa càr-
rec del seu petit infant, mentre la se-
va mare també cuida el seu propi 
nadó. Més nens, un pare i un gendre 
completen la taula. La segona com-
parteix el seu sopar, amb malenconia 
i silenci, amb pare i mare que tenen 
aire de professors universitaris fran-
cesos. El que passa al seu costat no 
sembla que els interessi gens. 

La meva deformació professional 
em fa observar els adolescents fins i 
tot de vacances i, entre plat i plat, pen-
so en les raons dels seus presents tan 
diferents i en les possibilitats que ca-
dascuna d’elles té de construir el seu 
personal futur. Fa poques hores que 
he fotografiat popes ortodoxos bene-
int, entre soldats disposats a dispa-
rar, el bateig de grups de fidels, men-
tre a dos metres del brut Jordà se’ls 
miraven una altra categoria de fidels, 
des d’una riba on catòlics que creuen 
en un sol déu tenen cinc esglésies i ca-
dascuna va a la seva. 

Vides condicionades 
Allà, una jove feia immersió eufòrica 
amb Jesucrist estampat a tot color a 
la samarreta. Aquí, separada per una 
escassa frontera d’aigua i una enor-
me barrera ideològica, una noia apa-
rentment musulmana es cobria el cap 
amb mocador, afegint-hi una gorra 
Nike a sobre per mirar de fer veure 
que se sentia primer de tot jove. 

A l’hotel observo i recordo les imat-
ges del riu, penso en tot allò que con-
diciona les vides adolescents que he 
vist o tinc davant. Ara no sembla que 
es tracti de grans diferències econò-
miques. Es podrien trobar, però aquell 
sopar és car per a tothom i a les dues 
ribes feien turisme. He de concloure 
que els adults tenim una enorme pas-
sió per imposar vides als nostres fills. 
Donem per suposat que seran bons 
en la mesura que s’emmotllin a allò 
que nosaltres hem previst. No supor-
tem que s’alliberin dels nostres déus. 
No eduquem per pensar ni per mirar 
amb ulls crítics la realitat. No podem 
permetre que descobreixin les absur-
ditats del món dels seus adults. Què 
hauria passat si s’haguessin petone-
jat enmig del riu o haguessin ajuntat 
les taules per descobrir juntes mo-
dels diferents de felicitat? 
Es demostraria que sen-
se nosaltres tot pot co-
mençar a ser diferent.

Jaume Funes

Jaume Funes és 
psicòleg, educador 
i periodista

DIES ABANS. La Digna i el Javi 
jugaven amb el Martí poc abans 
del naixement del segon fill. Un 

part que esperaven més tranquils.

ència d’un pare que sem-
pre explica als cursos de 
preparació: “A les classes 
es marejava tant que ja 
havia decidit que no 
entraria. Va ser un part de 
més de vint hores, amb ell 
a fora, però quan va arri-
bar el moment va entrar, 
va veure com treia el cap i 
fins i tot va tallar el cordó. 
La vivència va superar tot 
el que havia imaginat i les 
pors van desaparèixer”.  

Cristina Silvente, psi-
còloga de la salut i perina-
tal, diu que l’embaràs és 
un període molt sensible i 
podria necessitar una 
atenció psicològica espe-
cial: “Hi ha qui pateix per 
si perd la feina pel fet 
d’esperar un fill. Són 
casos en què tractem 
aquella por concreta i els 
donem consells. Però no 
cal amoïnar-se pel fet de 
tenir pors o estar impaci-
ent, sempre que es pugui 
viure el dia a dia sense un 
malestar intens. En qual-
sevol cas si l’embarassada 
o la parella es plantegen 
buscar ajuda possible-
ment és perquè els aniria 
bé”. L’espera de l’emba-
ràs es pot viure de moltes 
maneres diferents. Nou 
mesos donen temps per 
aprendre a ser pacients i 
gaudir al màxim de 
l’experiència.e 

Ecografies 
Un abans i un després 
 
e 
En la nostra societat ha canviat el concepte de 
l’embaràs a partir del moment en què apareixen les 
ecografies. Marta Bertran, doctora en antropologia i 
professora del departament de pedagogia sistemàtica 
i social de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
explica que la tecnificació antropomorfitza el que 
tens a la panxa: “Abans que existissin les ecografies 
l’embaràs era diferent, no es podia determinar el 
sexe, no es parlava del nadó. Al nostre país la religió 
també contribuïa a aquesta no consideració: el nadó 
no era pròpiament una persona fins que era batejat. 
Ara s’ha avançat la construcció de la persona: tan bon 
punt tens l’evidència de la imatge, li busques un nom, 
li parles i ets conscient de la seva existència”.  
e 
Al llibre La muerte sin llanto: violencia y vida cotidiana 
en Brasil (Ariel, 1997), l’antropòloga nord-americana 
Nancy Scheper-Hugues etnografia una zona del nord-
est del Brasil on les mares creen el vincle d’estimació 
amb els fills a partir de l’any si els sembla que poden 
sobreviure. “Fins llavors no se’ls dóna l’estatus de per-
sona, són una mena d’àngels, asexuats i sense nom. Si 
haguessin mort els haurien enterrat de forma espe-
cial, diferent de la resta de nens que ja es consideren 
persones”, diu Marta Bertran.  
e 
Fins a la dècada dels 70 tot el que tenia a veure amb la 
criança pertanyia a l’univers femení. Però a partir de 
la democratització tot canvia. Bertran explica: “Els 
canvis socials que es produeixen als anys 80 –la incor-
poració progressiva de la dona al món laboral, el canvi 
de rols que això implica, la reivindicació d’igualtat de 
drets– van suposar que els homes també s’impliques-
sin en la criança dels fills. En aquest nou entorn 
reneixen figures com les doules, que supleixen el 
suport que les parteres necessiten”. 

Aplis útils 
per a l’embaràs 
e 
OvuView 
Per planificar l’embaràs. 
Preveu les fases d’ovula-
ció i els moments més 
fèrtils. 

Idioma: anglès 
Plataforma: Android 

e 
Mi Embarazo al Día 
Guia amb consells i 
informació amb l’evolu-
ció del nadó i els canvis 
de la mare. 

Idioma: castellà 
Plataf.: Android i iOS 

e 
Noms de Nadons  
Noms i el seu significat. 

Idioma: català 
Plataforma: Android 

e 
Kick to Name 
El bebè triarà el seu 
propi nom. Es posa el 
mòbil sobre la panxa, i 
segons el moviment 
s’escull un dels noms de 
la base de dades. 

Idioma: anglès 
Plataforma: Android 

e 
Contraction Monitor 
Control i registre de la 
durada i la periodicitat 
de les contraccions. 

Idioma: anglès 
Plataforma: iOS
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