
PARINT EL JAN 

Em vaig llevar el diumenge 22 de gener a les 8 del matí. Estava sola al llit. El Bernat, amb 

febre i engripat, dormia a l'altra habitació per no contagiar-me (jo ja havia passat una 

grip, però com que no sabíem si seria el mateix virus, ens van recomanar no dormir junts). 

La veritat és que ja em va anar bé. Des que em vaig llevar amb un gran retorçó de ventre, 

vaig veure que allò no era rebombori, que allò eren contraccions. Les primeres encara les 

vaig aguantar plegant-me una mica, però de seguida vaig veure que hauria de buscar la 

manera d'aguantar aquell dolor tan intens, contracció a contracció. No hi havia remeis 

màgics, ni postures que m'anessin 

millor, ni respiracions que em relaxessin. 

Em sabia bé la teoria: "quan tingueu 

una contracció no us alarmeu. Poden 

passar hores fins que en tingueu una 

altra. A mesura que avanci el temps, 

l'estona que passi entre contracció i 

contracció s'anirà reduint. No aneu a 

l'hospital fins que no faci mínim dues 

hores que tingueu contraccions cada 

5 minuts". Perfecte. La qüestió és que jo 

vaig tenir una primera contracció, i al 

cap de 5 minuts ja en tenia una 

segona, i al cap de 5 minuts una tercera... i així van passar dues hores amb moltes 

contraccions, periòdiques cada 5 minuts. Així, directament. Em llevava fent ja un treball de 

part avançat. Dues hores després, veient que tot allò anava de debò, vaig decidir dutxar-

me i preparar-ho tot per anar a l'hospital. 

I mentrestant, aquells minuts de dolor intens. Vaig passar les primeres dues hores a 

l'habitació. Provava de passar les contraccions estirada. De genolls a terra. Provava de 

cridar. Provava de concentrar-me i callar. Provava de respirar de pressa. De respirar lent. I 

passades les dues hores, vaig anar a passar les contraccions al lavabo de dalt. Tancada. 

La dutxa sí que feia les contraccions menys punyents. Després, a fora, el dolor tornava a 

agafar la seva magnitud, i jo tornava a anar buscant maneres de passar les contraccions. 

Asseguda. A terra. Cridant. Callant. 

I només desitjant que el Bernat no es despertés fins que no 

el llevés jo. Volia passar el moment en soledat. Concentrar-

me en mi i el meu dolor. I això que vaig cridar, i molt. Però 

la grip va ajudar-me, i el Bernat no es va llevar fins que jo 

vaig anar a la futura habitació del Jan, i el vaig llevar 

dient-li barroerament, va arrencar com va poder. Es va 

dutxar, i el vaig fer fora del lavabo. El volia per mi, el 

lavabo. Era el racó on em sentia més còmode, més 

recollida. Mentrestant anava sentint el Bernat pujar i 

baixar.  



El meu estat d'ànim durant aquest temps va ser sobretot de concentració. Em sentia 

serena i, tot i el dolor, sentia que portava bé cada contracció. Imaginar-m'ho com un petit 

pas que em portava a qui aleshores ja era el Jan Alba, m'anava bé. Però alhora sentia 

que només volia estar cap endins. No volia parlar. No volia que em toquessin. M'anava bé 

tenir els ulls tancats, i intentar connectar-me amb el meu cos. I internament contava molt i 

molt ràpid fins a 10. Res de respiracions lentes. Res de pilotes. Res de massatges de la 

parella. També estava rabiosa. Però no des de l'enuig. Rabiosa des d'una part meva que 

sentia més animal. 

Vam anar a buscar el cotxe, i cap al Taulí. Jo que m'havia imaginat que hi aniríem 

caminant..., impossible. Hauríem tardat un dia sencer en arribar-hi.Un cop al Taulí vam 

aparcar i vam entrar per urgències, des d'on m'havien d'enviar a ginecologia. Eren dos 

quarts d'una. Em va agafar una contracció just allà, i no vaig ni respondre a una pobra 

dona que em deia que m'assegués a una cadira de rodes i que ja em portarien.  

Pugem a dalt i fem l'accés. La llevadora ens atén i ens fan passar a una saleta on el primer 

que fan és mirar els centímetres de dilatació. 5 cm! Mig camí de dilatació fet. A partir 

d'aquí, l'Imma, el sol de llevadora que ens acompanyaria quasi tot el part, ens fa passar a 

la que seria la meva sala. Ella i el Bernat eren tot dolçor amb mi. Jo no volia ni que em 

toquessin. A vegades ni els hi responia quan em parlaven. I denegava tot possible suport. 

Pilota? No. Música? No. Piscina? No. Aromateràpia? No. Gas nitrogen? Tampoc. Només 

volia concentrar-me per cada contracció. De nou, algunes les vaig passar estirada 

(sobretot perquè em van haver de posar la via, i estava estirada, i després ja em va costar 



moure'm durant una estona). Crec que estirada era la pitjor manera de passar les 

contraccions, però. També vaig passejar una estona passadís amunt passadís avall. Era 

agradable perquè hi havia llum, i sentir-me en moviment psicològicament m'anava bé. És 

com si estigués fent alguna cosa activament per calmar el dolor. Però la manera com vaig 

passar la majoria de contraccions, que és la postura que millor m'anava, era de peus. 

Amb el cap repenjat a un armari, i movent els peus i les cames. Instintivament, posava les 

puntes dels peus cap endins, i em posava de puntetes, que es veu que és una postura que 

facilita que el crio baixi i s'encaixi. 

Vaig aguantar bé fins que al cap d'una hora i mitja o així em va venir a fer un tacte, i em 

van dir que estava de 6 cm. De cop el camí fins als 10 cm se'm va fer molt llarg i, sense 

voler-ho, em vaig desmoralitzar una mica. I vaig començar a plantejar-me la peridural. 

Entretant, la llevadora em va recomanar que provés el gas nitrós. No em va anar gens 

bé... em marejava una mica, i el fet d'haver de tenir una mà aguantant l'aparell a la 

boca, m'impedia tenir les dues mans lliures per intentar anar fent moviments per fer front a 

les contraccions. I aquí vaig perdre la serenitat. Vaig demanar la peridural. Just els 

anestesistes estaven en el canvi de torn, dinant, i tardarien una mica a arribar. I ja vaig 

començar a queixar-me: "no puc méees", "em fa molt maaal". 

Fins que van arribar els anestesistes. Un noi i una noia molt agradables (m'havien parlat 

fatal dels anestesistes). Van fer sortir al Bernat. Jo els hi vaig demanar que quan tingués 

una contracció, els avisaria, i que ells paressin. I així ho vam fer. A partir d'aquí em vaig 

reclinar asseguda endavant, i ells anaven punxant. No em va fer mal. Em van dir que com 

que tenia una esquena molt flexible havia estat molt fàcil posar-la. 

Em vaig quedar a la glòria. L'epidural em va anar de meravella. Em sentia molt a gust, i 

molt feliç. La veritat és que la vaig gaudir moltíssim. El Bernat diu que va marxar de la sala 

que jo estava cridant que no podia més, i va entrar i em va trobar amb un somriure 

d'orella a orella i tota contenta. 

A partir d'aquí vaig començar a ser la persona agradable i amable que puc ser. La ràbia 

animal prèvia es va diluir per la meva sang al mateix ritme que la peridural feia el seu 

efecte. Aquí eren més o menys les 3 del migdia. Tota l'estona en endavant vaig estar 

estirada. Amb molt de gust increïble. Li anava dient al Bernat: "estic tan feliç". Vam estar 

molta estona amb la llevadora i el Bernat parlant sobre la vida. 

Just després que em posessin l'epidural va venir la ginecòloga i em va fer un tacte. Em va 

dir que estava de 8 cm. Així que calculo que fins als 7 cm aproximadament vaig aguantar 

sense epidural.  

En un part normal i sense complicacions, amb què hi hagi una llevadora n'hi ha més que 

suficient. Són les veritables expertes en el tema. En el meu, no sé per què, la ginecòloga hi 

va voler ser. Aleshores havia de ser ella qui em fes els tactes per mirar els cm de dilatació i 

per veure per on estava el caparró del Jan. I les llevadores súper prudents em 

preguntaven si em sabia greu si elles m'ho miraven també. Jo els hi deia que encantada, 

que no em molestava gens ni mica. 



Al cap d'una estona, com que la peridural havia alentit el procés de part, em van trencar 

la bossa d'aigües per accelerar-la. Les aigües estaven netíssimes. 

Quan ja estava d'uns 8 cm va ser maco perquè li van ensenyar al Bernat com ja es veia el 

cap del menut, preparant-se per sortir, i a mi em van dir que em poses els dits per tocar-lo. 

Que fort! Per primer cop podia tocar al petit.  

Vam seguir esperant que arribés als 10 cm de dilatació. Com que en un moment el meu 

ritme de contraccions s'havia frenat una mica, em van posar oxitocina. Molt poca segons 

em van explicar. 

L'equip del Taulí súper maco. Les llevadores una passada. L'Imma, i després la Gemma 

(que és la llevadora que va estar al final del part) ens ho van explicar tot molt bé. Donava 

molta seguretat i molta tranquil·litat. I la ginecòloga també molt maca. A més m'animaven 

molt. Quan vam fer la prova d'empènyer totes dient-me: "nena que bé que empenys! Ho 

fas súper bé!". I motivant-me molt tota l'estona. 

De fet l'Imma em va donar un truc per empènyer: em va dir que, contràriament al que 

sempre es deia, quan jo premés no respirés. Que aguantés la respiració i premés fort, que 

estava comprovat que, no se sabia per què, però així les dones empenyíem amb més 

força. Així que em va dir que m'agafés les cames per sota les cuixes, aguantés la respiració 

i premés amb totes les meves forces. Després la Gemma m'ho va complementar dient-me 

que no recolzés les cames en els pals del costat del llit. Que això ho posaven les 

ginecòlogues per la seva comoditat, però que jo podria fer més força si m'aguantava jo 

mateixa les cames i premia. 

A les 20 h hi va haver canvi de torn de les llevadores. Va marxar l'Imma, a qui li vam agrair 

molt tot el suport i acompanyament, i va venir la Gemma, que també va resultar ser un 

absolut amor. 

Cap a aquella hora, tot i que jo estava a molt a gust, el meu cos es començava a cansar. 

Em van agafar moltes tremolors, i vaig vomitar una mica (la llevadora em va dir que em 

tombés de costat i això em va fer marejar i també em va fer que aquella tongada 

d'epidural no se'm repartís del tot bé). De fet estava a 37 graus. Però tot i així em seguia 

sentint súper bé. Realment no tenia pressa. Estava gaudint moltíssim de tot el procés. 

I va ser cap a les 20.30 h o 21 h que va venir la ginecòloga i em va dir que ja estava de 

10 cm. Visca! Començava la fase de l'expulsiu. El Bernat diu que a ell aquesta fase se li va 

fer eterna. A mi em va passar en un segon. 

La llevadora em va posar un mirall davant perquè pogués prendre consciència del meu 

esforç cada cop que empenyia i pogués anar veient com el futur Janet anava traient el 

seu preciós cap, i després cos, de dins meu. Em pensava que em faria fàstic veure-ho, 

però que va. Em va encantar. Era una imatge molt bèstia anar veient com el teu fillet, que 

has portat nou mesos a dins, va arribant al món. No portava les ulleres, i no ho veia del tot 

nítid. Però me'n feia a la idea. 



En aquell moment em tocava dosis d'epidural però ja no me la van posar perquè pogués 

anar tenint consciència del meu cos i pogués empènyer més i millor. Em van estirar la 

màniga dreta de la bata d'hospital que portava, així quan sortís el petit, em podrien treure 

amb rapidesa la bata i podria fer "pell amb pell". 

I llavors va començar l'expulsiu. Em van dir ja abans que com que semblava que tenia un 

sol pelvià i un perineu força resistent, podríem intentar jugar amb la força amb què 

empenyia per tal que ni esquincés, ni m'haguessin de fer episiotomia. Així ho vam fer. 

Primer empeny molt fort, molt fort, molt fort. Fins que nosaltres t'ho diguem. A partir d'un 

moment, et direm que empenyis suau, suau, suau. Perquè així el cap del nen surti poquet 

a poquet i no hi hagi esquinçament. 

 

Així, cada cop que em venia una contracció jo empenyia amb totes les meves forces. La 

llevadora es va posar al meu costat perquè cada cop que jo tenia una contracció (com 

que amb la peridural no les notes tant) ella m'ho verifiqués.  

 

El Bernat va trobar el seu paper en ventar-me, 

ja que ell explica que en aquell moment 

només podia pensar en què jo estigués bé, 

més que en la sortida de la criatura. 

I jo cada cop que tenia una contracció 

empenyia fort, fort, seguint els trucs de les 

llevadores. Em pensava que no podia més, 

però acabava traient forces per prémer una 

mica més. I en una ronda de premudes n'hi va 

haver prou. Jo em sentia forta i que ho estava 

fent molt bé, i el Jan, que també ho estava 

fent súper bé, a poc a poc anava sortint de dins meu. El cap, les espatlles, la panxolina... 

fins que van sortir aquells peus que tantes puntadetes m'havien donat a dins la panxa. I 

aquí va donar-se el moment més emocionant de la meva vida. 

Venia amb el puny per davant. Ens van dir: "com el Superman". Però el Bernat i jo vam 

pensar: "com un revolucionari". 

Quan el Jan ja havia tret cap i braços, la ginecòloga i la llevadora em van dir si el volia 

acabar de treure jo. I així ho vaig fer. Vaig agafar el Jan per les aixelles, el vaig ajudar a fer 

que acabés de sortir de mi, i me'l vaig posar a la panxa. Que fort. Per primer cop tenia el 

meu fillet sobre meu. Tan bonic, tan animalet, tan dolç. No m'imagino una sensació més 

maca. De cop vaig tenir un pic de felicitat que em resulta impossible d'explicar amb 

paraules.  

 

A les 21.25 h, el Jan C. M. arribava al món, i nosaltres ens preparàvem per al canvi més 

important de les nostres vides. 



Va ser tot molt tranquil. Tot el part, i tot aquest final. Tant, que quan se'n van adonar, la 

ginecòloga i la llevadora, ja no van ser a temps de tallar el cordó umbilical. Nosaltres en el 

pla de part havíem posat que el volíem donar. Egoistament, però, que en aquell moment 

no separessin al petit ni un mil·límetre de mi em va encantar. 

 

En el moment de sortir, el Bernat, aclaparat per la brutalitat del moment i emocionat, se'n 

va anar un segon. Després va venir, per posar-se al meu costat i contemplar el Jan, el 

nostre fill. El nostre fill! Que fort.  

Amb tot això nosaltres no havíem caigut en què encara no sabíem si era una Alba o un 

Jan. La ginecòloga ens va preguntar si no volíem saber el sexe, i ens el va girar una mica 

perquè ho poguéssim veure. El Bernat el va veure primer: un Jan! Ja teníem a aquesta 

personeta, que ara ja sí que era personeta, de carn i ossos, i no una projecció o una idea. 

Ja estava aquí el Jan entre nosaltres. Que bèstia. I estava tan preciós, tan ben fet. Com 

que no va patir en cap moment durant el part, estava suau i ben fet. Sense arrugues, 

sense bonys. Estava 

simplement 

perfecte. Era tan 

petit, tan animaló, 

tan tendre. Jo 

només podia 

somriure. I sentir-me 

feliç. No vaig ni 

plorar. Només 

podia somriure. I 

parlar-li. I dir-li que 

estàvem molt 

contents que 

hagués arribat, que 

l'estimàvem molt. 

És maco perquè 

ara al Taulí et poses 

al petit tu mateixa directament al pit, pell amb pell. No se l'emporten abans ni per rentar-lo 

ni per fer-li cap prova. El primer contacte amb el món exterior és amb tu. Amb la teva pell, 

la teva olor, i el teu tacte. Quin privilegi tan enorme. Des de fora, clar, perquè des de dins 

ja s'ho coneixia tot això el petit. 

Al cap d'una estona de mirar-lo i parlar-li, la Gemma me'l va posar a baix de la panxa i ell 

solet, cop de cap a cop de cap, va anar grimpant per la meva panxa, fins a enganxar-se 

al pit. Tot un mamífer. 

No s'enganxava molt bé, però per sort la Gemma va dir que tenia el tel de la llengua curt, i 

que l'endemà passaria el pediatre, que li comentéssim. A partir d'aquí ens va estar donant 

mil trucs, de postures i d'idees per facilitar la lactància. 



Aleshores ja, al cap de ben bé dues hores d'estar amb el menut a sobre, el Bernat el va 

agafar i el va vestir, amb el 

jersei que li havia fet la iaia 

Carme. 

El va mesurar i pesar: 

3,480 kg i 54,5 cm. Un 

tiarro! 

Jo em mirava el Bernat 

mentre el canviava, la 

Gemma mesurant-lo, el 

Bernat posant-li el 

bolquer... i no m'ho podia 

creure. Quin globus! El 

"subidón" més gran de la 

meva vida. 

I quan van acabar, me'l 

van tornar a posar a sobre. 

Ens vam acomiadar de la Gemma, a qui li vam agrair moltíssim l'acompanyament, i a qui li 

vam recordar que li havia de dir a l'Imma que finalment era un nen. Em van posar a una 

llitera, amb el Janet a sobre, i el Bernat va anar a canviar-se. Vam sortir de la sala de parts i 

a fora, jo i el Jan a la llitera, ens vam trobar amb el Bernat. I tots 3 (4 amb el zelador, clar) 

vam anar cap a la que seria la nostra caseta els dos dies vinents i mig: l'habitació 336. Una 

habitació preciosa i per sort només per nosaltres. 

Un cop dins va venir la família, a veure al nou i desitjat membre, i a compartir amb 

nosaltres aquesta onada gegant de felicitat. 

Ja ho sabia en el moment, però els dies no han parat de consolidar aquest sentiment: 

estava vivint el moment més feliç de la meva vida. Allò era irrepetible, i aquell esclat de 

benestar i felicitat, en la mateixa mesura, ja no crec que es repeteixi mai. Tinc la sort, però, 

que el regal que em deixa aquell dia, el Jan, el podré gaudir, si va bé, tota la vida. I això 

em fa sentir afortunada. Com em fa sentir afortunada poder compartir aquest moment 

tan inigualable amb el meu company, còmplice, amic, amant, i la persona que més 

m'agrada del món: el Bernat. Ara aquest darrer títol serà compartit amb el Jan. Per sort, 

perquè no serà un tema de competència, sinó d'expansió i multiplicació de l'amor. 

Em sento la dona més afortunada del món. 


