
El part i lamaternitat s’hanmedicalitzat durantmolt de temps. Ara la ciència
reivindica recuperar la pell amb pell, el pit a demanda o la separació zero, perquè els

primersmoments després del part són fonamentals pel futur
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“El cos de lamare és lamillormàquinamai no
inventada. Aporta nutrició, temperatura, glucosa,
desenvolupament cerebral i salut ambun cost
mínim”.Nils Bergman sap bé de què parla. Aquest
africà d’adopció nascut a Suècia va començar
a treballar el 1988 comametge en elManama
MissionHospital, a Zimbàbue, un dels païsosmés
pobres delmón. Tot eramolt rudimentari i no
tenien incubadores ni tampocmitjans per tractar
els nadons que naixien abans d’hora, per la qual
cosa, per a desesperació deBergman, lamajoria
de prematurs acabavenmorint.

Llavors aquestmetge, fill, nét i besnét demetges
missioners, va sentir que aBogotà estaven utilit-
zant unmètode que havien batejat com cangur:
tot just néixer col·locaven els nounats prematurs
nus sobre l’abdomende lesmares. Gràcies a això,
començaven a regular la seva temperatura cor-
poral, el ritme cardíac i nomorien. I Bergman va
començar a aplicar aquell sistema aZimbàbue.

“Eren nadons que naixien amb tot just 800 o
1.000 grams, ambmenys de 30 setmanes, i des-
prés de posar-los pell ambpell, sobrevivien! Era
increïble. Fins i tot obrien els ulls i etmiraven,
i això que els seus cervells no estaven formats”,
recorda aquestmetge, que després d’aquelles
primeres experiències es va posar a investigar
per què passava allò i quins beneficis concrets
comportava adoptar aquesta postura del cangur.
Gràcies als seus estudis i descobriments, avui dia
aquestmetge és una de lesmés prestigioses veus
mundials en desenvolupament de la neurociència
del nadó nounat o perinatal. Amb la seva dona,
Jill Bergmanha establert les bases científiques
de conceptes com la cura pell ambpell, elmètode
cangur i la separació zero, i assegura que elsmil
primersminuts de vida són summament impor-
tants per a l’existència.

“Nohem inventat res de nou.Només hem recor-
dat allò que durantmilions d’anys ha fet la nostra
espècie i que fan la resta demamífers”, afirma
seriósNils Bergman. “Reivindiquem tornar a una
cosa que està escrita en el nostreADN i que sem-
bla que hemoblidat. Coses comel contacte pell
ambpell i la lactànciamaterna és el que nostre
gens esperen. I és el que fomenta el bon cablatge
del cervell, que s’estableixin les connexions ne-
cessàries per al bon funcionament,” afegeix.

PerVioleta Tenorio, neuròloga pediatra deBCNa-
tal (Clínic-Sant Joan deDéu), “es tracta de tornar
al nostre instint, a tot el que hemabandonat,
sobretot a partir dels setanta, quan es vamedica-
litzar totmolt, també lamaternitat”. Llavors, es va
començar a generalitzar el de separar el nounat
de lamare tot just néixer, que dormís sol al seu
bressol, que prengués llet seguint uns horaris.
“Avui sabemque tot això que fèiemprovoca un
gran estrès al cervell del nen i en pertorben el

desenvolupament normal”, subratlla aquesta
neonatòloga.

Els primersmilminutsAdiferència d’altres espè-
cies, en néixer l’ésser humà és bastant immadur.
L’estructura del seu cervell vamadurant en funció
dels gens i la biologia, però també per la interac-
ció amb elmedi. A les últimes dues dècades s’ha
vist que les experiències que tenim afecten a la
construcció del cablatge neuronal imodelen el
cervell, la qual cosa afecta el desenvolupament
futur tant emocional com intel·lectual, lamemò-
ria, l’atenció i l’aprenentatge. “Lamielinització
(un procés en el qual les neurones es recobreixen
demielina, una substància lípida blanquinosa
que facilita la transmissió d’impulsos nerviosos
entre les cèl·lules nervioses) no s’atura fins als
15 anys. En néixer, el nadó témolt poques zones
del cervellmielinitzades, només aquelles que
estan associades a les cosesmés instintives o de
supervivència. És com si fos una tela en blanc i hi
podem influir”, explicaVioleta Tenorio.

Aquesta influència comença just després del part
i lamare exerceix un paper crucial. “De lamare
depèn en bonamesura com s’organitzi aquest
camp abonat, que és el cervell del nadó, i en bona
mesura que després sigui fèrtil”, explicaAnna
MariaMorales consultora certificada en lactàn-
cia.Morales,membre fundador del centre de
salut familiarMarenostrum (MarenostrumCsf.
com/) a Barcelona, és doula, persona que acom-
panyen altres dones durant l’embaràs i els donen
suport físic i emocional durant el part i les prime-
res setmanes.

I pel que sembla elsmil primersminuts de vida
resulten crucials en aquest procés, tal com reivin-
dica elmatrimoni Bergman. Corresponenmés o
menys a la primera nit i el primer dia del nen i és
el període durant el qual s’estableixen les bases
per crear el vincle entremare i fill, l’anomenada
afecció en argot científic, essencial per al desen-
volupament neuronal del petit; també per a una
lactància correcta. I tots dos han d’estar en aquell
període pell ambpell, sense separar-se, respec-
tant els processos naturals i instintius que es van
esdevenint. “Si lamare estàmalament perquè hi
ha hagut alguna complicació en el part pot ser el
pare que estigui pell ambpell, en separació zero,”
subratllaNils Bergman.

I això que aEscandinàvia és un protocol regular
i que, comassenyalaMarta Espar al llibreEls
secrets d’un part feliç (Grijalbo), es considera un
dret del nadó en països comDinamarca, a Espa-
nya fa tot just cinc anys que alguns centres, com
Sant Joan deDéu, comencen a aplicar. “Forma
part del nostre instint. Els nostres avantpassats
ja feien això famés d’unmilió d’anys. Els nostres
cervells es van començar a desenvolupar amb la
pell ambpell i la separació zero. La salut de l’ADN

comença d’aquesta forma, que activa l’olfacte i
aquest, el vincle entremare i fill, que al seu torn
dispara el cablatge del cervell i garanteix la bona
salut dels nostres gens”, explica Bergman.

De fet, és així en tots elsmamífers. Quan neixen,
la cria busca lamare, s’oloren i creen un vincle. “si
tu agafes aquesta cria i te l’emportes tot just néi-
xer, ja sigui un cavall, unamona, o un gos, després
lamare no la reconeix i la rebutja”, assenyala Ana
Riverola,metge neonatòloga de l’hospital Sant
Joan deDéu. “És una cosa instintiva que va asso-
ciada al concepte de vida. Sense això, ens hauríem
extingit”, afegeix.

Forjant l’afeccióTot just néixer es produeix un

Es desconeix elmotiu però
la taxa de nadons prematurs
augmenta significativament
en països desenvolupats.
Tenenmés riscos de patir
problemes físics, mentals
i fins i tot demorir. De fet,
cada anymoren a tot el
planeta uns 15milions de
prematurs, un 15%del total
de naixements; aquesta
xifra a Espanya suposa uns
30.000 nadons, un de cada
13 naixements. Sónmolt
fràgils, ja que els seus òrgans
i sistemes són immadurs.
Són incapaços de controlar
la temperatura, de fer la

digestió, de respirar per si
sols. I sónmés vulnerables
a agents externs com la
llum i el soroll. Amés, s’ha
vist que tenenmés riscos de
presentar deficiències en el
desenvolupament sensorial
i motor, així comdificultats
d’aprenentatge.
“Els nens prematurs són
en un període crític de
desenvolupament cerebral”,
explica la neonatòloga Ana
Riverola, de l’hospital Sant
Joan de Déu, que aplica en
la unitat de cures centrades
en el desenvolupament el
protocol Nidcap desenvo-
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períodemolt especial que dura al voltant de
dues hores, en les quals el nadó està alerta però
tranquil. Està provocat per dues hormones que se
segreguen durant el part, l’oxitocina i la noradre-
nalina, que per una part estimulen el vincle entre
mare i fill, i per una altra, desperten l’olfacte, un
dels sentitsmés desenvolupats en el nadó en
néixer. “Aquell període és summament important
i no s’ha de pertorbar, ja que és quan comença a
establir-se l’afecció entremare i fill”, explica la
doulaAnnaMariaMorales. Des de fa ja alguns
anys, tal com recullMarta Espar al seu llibre,
psicòlegs i psiquiatres reclamen que “aquestes
primeres relacions es forgin en les condicions
més favorables, ja que la qualitat de l’afecció entre
mare i fill estableix la primera base del seu futur

desenvolupament emocional i cognitiu”. En bra-
ços de lamare en aquells primers instants imés
endavant comencen a formar-se les xarxes de
connexions neuronals d’aquest vincle, que resulta
essencial per contenir les primeres ansietats del
nen i estimular qualsevol relació posterior. Grà-
cies a aquesta primera estructuramental, el nadó
aprèn a tolerar la incertesa i la frustració.

En aquest període, amés, si es col·loca direc-
tament el nadó sobre l’abdomennude lamare,
sense tallar el cordó umbilical fins que deixa de
bategar, aquest guiat per l’olormaterna repta pel
seu abdomenfins a arribar almugró i comença
a succionar. “El nadó solet sap com fer-ho, és un
instint innat. I si se’l deixa fer, s’agafa bé almugró,
sense problemes de lactància”, afirmaRiverola.
Respectar aquests primers 120minuts ajuda en
granmanera que no es produeixin problemes de
lactànciamés endavant. De vegades els nadons
integrenmaneres de succionar que no són les
adequades i llavors es produeixen esquerdes, fe-
rides, sagnen elsmugrons. “Quan el nadó estreny
és un senyal. Si el nen s’agafamalament, prem, fa
mal, lamare generamenys oxitocina, la qual cosa
redueix el flux de la llet. I llavors el nadó l’estreny
més i així,mare i fill s’embarquen en un cicle
infernal. Tot això es pot evitar deixant que el nadó
continuï el seu instint en aquelles primeres dues
hores de vida”, indicaMorales.

Amés, s’ha comprovat que aquest primer con-
tacte pell ambpell entremare i fill ajuda al nadó
a recuperar-se abans de l’estrès del part, i que es
normalitzin els índexs de glucèmia i que reguli la
seva temperatura corporal. També lamare se’n
veu beneficiada, ja que el nadó dispara en ella la
segregació d’hormones de plaer, de benestar, que
alleugen el dolor del part.

Una vegada passades aquestes dues primeres
hores, és recomanable que tots dos segueixin
amb la pell ambpell aquellsmilminuts. De fet,
Nils Bergmanha realitzat nombrosos estudis
científics ambnounats (consultables alweb:
SkinToSkinContact.com) en els quals compara-
va les constants vitals d’aquells que estaven pell
ambpell amb la d’aquells que després del part,
els posaven a dormir a prop de lamare però en un
bressol. Van veure que la temperatura corporal,
freqüència cardíaca i nivells de sucre en sang dels
segons estaven bastant alterats en comparació
amb els primers. I que, amés, registraven apnees
demés de 20 segons, una de les causes principals
demort sobtada del lactant.

Separació zero “Separar el nadó de lamare en
néixer provoca en els nounats ansietat i estrès,
i amés no té base científica”, assegura el doctor
Bergman. El cervell del nounat, recalcaMorales,
funciona comun cervell primitiu prehistòric. No
raona, ni entén.Només sent. “No sap que viu en
un pis, ni que hi ha portes, ni que quan el deixen
en un lloc, el bressol, els papes són al llit, al seu
costat. El nen l’únic que sap és que quan l’aparten
de lamare, pot venir un lleó imenjar-se’l. Tan sols
l’olor corporal de lamare, elmoviment, el so, el

tacte, és el que diu al nadó que està segur”.

En canvi, quan unnadó se sent insegur, té por,
s’estressa, pugen els seus nivells d’ansietat i co-
mença a generar cortisol; si els nivells d’aquesta
hormona són elevats i esmantenen en el temps
resulten tòxics, capaços de pertorbar l’arqui-
tectura del cervell, de repercutir en la capacitat
d’aprenentatge imemòria, i amés de provocar
que els sistemes de gestió de l’estrès responguin a
llindarsmolt baixos. Són nens que solen sermés
irritables, que ploren ambmoltamés facilitat.

Aixímateix s’ha vist que l’estrès primerenc altera
l’expressió dels gens, activant-los o desacti-
vant-los, comassenyalen nombrosos estudis pu-
blicats pel centre per al desenvolupament del nen
de laUniversitat deHarvard (DevelopingChild.
Harvard.edu/). Influencia en la salut del nadó,
també d’adult i fins i tot, assegura Bergman, pot
comportar unamenor esperança de vida. En can-
vi, un nadó tranquil genera oxitocina, que l’ajuda
a establir relacions i amés estimula la segregació
d’hormones del creixement i altres hormones sa-
ludables. “Separar el nadó de lamama és negatiu.
Però per sort tenimun cervell summament plàs-
tic i amb la capacitat de resiliència –puntualitza
Tenorio–.No podem ser deterministes i dir que
si el nen és separat de lamare en néixer serà un
psicòpata o no tindrà bona relació amb els pares.
Cal anar en compte amb les afirmacions, perquè
el cervell es vamodelant.”

Una lluna de pellAmés de la separació de lamare,
una altra de les coses que estressa el nadó, l’angoi-
xa i li fa segregar cortisol és passar gana. Durant
diverses dècades es va establir que els lactants
havien demenjar cada tres o quatre hores. Però
això “no té cap sentit i no encaixa amb la nostra
biologia. L’estómac d’un nen de tres quilos de pes
no ésmés gran que unamoneda d’un euro i amb
prou feines li entren 20ml. Això ésmolt poc. Amb
prou feines triga una hora a buidar-se, la qual cosa
amés coincideix amb els cicles de son del nen.
Comel tindràs plorant dues hores perquè encara
no li tocamenjar?”, reivindicaMorales.

El son profund és també un altre factor essencial
en el correcte desenvolupament del cervell del
nounat. Durant les hores en què el nadó dorm,
es formen els circuitsmentals, per la qual cosa és
convenient deixar-lo descansar i no despertar-lo.
“Solc aconsellar-los a lesmares que acaben de
donar a llumque es posin el nadó pell ambpell i el
tapin amb la seva camisa de dormir. S’ha vist que
així dormenmés profundament, fet que reper-
cuteix positivament en el desenvolupament del
cablatge neuronal i, amés, s’evita que les visites
que vénen a l’hospital o després a casa vulguin
agafar el nadó, el despertin i li pertorbin les hores
de son”, explica Jill Bergman. I què cal fer quan,
una vegada a casa, el nadó plora a la nit? Jill Berg-
manno dubta ni un segon a contestar: “Agafar-lo,
abraçar-lo, calmar-lo. El nounat no té la capacitat
cognitiva de gestionar el fet de ser abandonat
cada nit, per la qual cosa el seu cervell integra un
sentiment d’indefensió, d’abandonament, d’inse-

lupat al Harvard Medical
School als anys vuitanta. “El
que fa aquest protocol és
humanitzar les cures i tractar
el nounat com a un ésser
viu independent, capaç de
comunicar-se”.
Aquestes cures Nidcap es
van adoptar ràpidament als
països escandinaus, i pos-
teriorment a Gran Bretanya
i França; en els últims cinc
anys han arribat a alguns
hospitals espanyols. Tenen
en compte que el nadó esti-
gui a la foscor, com passaria
a l’úter de la mare; en una
posició de contenció, molt

flexionat. I com que el sentit
que tenen més desenvolu-
pat és l’olfacte, col·loquen
mocadors impregnats amb
l’olor de la mare al costat
del petit.
També resulta essencial
respectar el son del petit.
“Per desenvolupar parts del
seu cervell, necessita dormir.
Si tot el dia l’estàs tocant
o no està en condicions
adequades, no dorm. És
molt important saber quan
estan dormint i deixar-los
descansar perquè el seu
cervell es desenvolupi”,
assenyala Riverola.
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guretat.Moltes vegades callen després d’estar una
estona plorant i veure que ningú no acudeix, però
no vol dir que estiguin tranquils. És una extinció
del seu instint”. El cervell estressat d’aquests pe-
tits s’adapta però té conseqüències. L’amígdala, la
regió encarregada de les emocions primàries com
la por, està hiperactivada i els predisposa a la irri-
tabilitat. Amés segreguen cortisol, que els fa estar
més estressats, els augmenta la pressió arterial i al
final cos i cervell experimenten un desgast.

“És cert que durantmolt de temps elsmetges
hem fomentat comportaments com ‘si plora, no
l’agafis, que s’hi acostuma’, però ara sabemque
això resulta tòxic. Quan unnadó plora sempre cal
donar resposta a aquesta necessitat. I això que

diuen que els nadonsmanipulen els pares no té
cap sentit. Ni tan sols tenen la capacitatmental
per fer-ho”, asseguraTenorio.

L’OrganitzacióMundial de la Salut recomana
que el nadó dormi amb els pares, o bé almateix
llit, o bé en un bressolmolt a prop, demanera que
pugui olorar i sentir que lamare hi és. “Els nadons
que dormen al llit dels pares estanmenys estres-
sats i acaben sincronitzant abans els cicles de son.
Són nadons que al cap d’unmes imig ja comen-
cen a dormirmés seguit”, apuntaMorales. Això
sí, collit responsable. Si els pares fumen, beuen,
es droguen, prenenmedicaments psiquiàtrics o
pateixen obesitatmòrbida ésmillor que el nadó
dormi separat. Ésmolt senzill posar les bases per

a un individu sa i feliç”, repeteix Bergman, sense
perdre per un segon el somriure, una vegada i una
altra. I llavors torna a enumerar: “pell ambpell,
separació zero, pit a demanda. Veus que fàcil?”.

AnnaMariaMorales, del centreMarenostrum,
explica que “molta gent compramoltes coses
per al nounat, però sempre els dic als pares que
vénen a fer consultes al centre o a preparació per
al part que el nadó no necessita res d’això. Que el
millor que poden fer és invertir a donar-los la seva
pròpia lletmaternal, tacte i contacte. És la lluna
de pell que tots els nensmereixen”.s

Ni joguines que fan soroll,
nimantetes amb coses que
pengen de diferents colors.
Elmillor estímul per a un
nounat, coincideixen a asse-
nyalar els neonatòlegs con-
sultats és estar ambels seus
pares, sentir-se estimats.
Ambel nen amb la pell amb
pell, durant les primeres sis
setmanes de vida, un altre
bon estímul és que lamare
o el pare li cantin cançons.
“No s’han d’inventar coses
complexes per estimular un
nadó”, assenyala Violeta
Tenorio, neuròloga pediatra
de BCNatal (Clínic-Sant Joan
deDéu).

ESTIMULAR
ELNADÓ

Creieu que el part s’hamedicalitzatmassa?
Opineu a Lavanguardia.com/estilos-de-vida

Lamajoriadepares llegeixen
durant tot l’embaràs, assistei-
xena classesdepreparacióal
part, peròquanneix el nadó
no sabenquèhande fer, com
agafar-lo, la importància
de les primeres48hores,
la posició adequadaper

alletar, el nombredepreses.
I tampocno tenen ideade
comfuncionael seu cervell.
“Els pares s’enfrontenal nadó
comsi fosunàlien, quan
hauriade ser elmésnatural
i espontani. Llegimmanuals,
llibres de criança, busquem

I ARAQUÈ? per internet i enenfrontar-nos
al nennoen tenimni idea.
El queet donarà la resposta
de comfer-hoésaprendrea
escoltar-lo, entendre’l comun
ésser individual ambnecessi-
tats,” assenyala laneonatòlo-
gaVioleta Tenorio.
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