CRÒNICA DEL NAIXEMENT DE LA VALÈRIA 26/01/15
Demà farà un any, durant tot aquest mes he estat pensant en el que va passar ara fa un
any... I em ve de gust escriure-ho!
Em sento agraïda a l'univers, a la vida, a la Valèria, a Mi, al Miquel, a la Glòria, a la
Teresa, al Benet i la Martina... ells van ser els principals actors en aquesta història.
Recordo quan la Teresa em va preguntar al principi de l'embaràs: -És molt aviat però
has pensat en el part... jo vaig respondre: Em veig tots 5 al llit de casa. Jo mateixa devia
fer algun comentari dient que era una utopia... ella va respondre: Això està molt bé però
centra't!
I centrar-me em va costar mesos... fins a la setmana 36!!! A un mes de la data prevista
de part vam decidir que aniríem a parir a Aura Naixement. Des del principi tenir clar
que volia un part normal (per si cal especificar, vaginal i sense medicalitzar, natural!)
però seria a l'hospital o a casa de parts? El Miquel i la Glòria van ser molt importants
per prendre la decisió! El Miquel va dir: Ja hem viscut dos parts a l'hospital, ara ens
mereixem una altra experiència per seguir avançant i fent camí... com a parella, com a
família, jo personalment, per tu personalment.... I, això sentir-me mereixedora de
l'experiència em va ressonar. Si, perquè no?! Creia que totes les dones estan preparades
per parir menys, jo?!!!! Doncs si, el Miquel ho tenia clar, jo també podia fer-ho i ell hi
seria per compartir l'experiència! (Gràcies una i mil vegades Miquel per ser com ets i
per creure tant en mi!)
La Glòria, la meva doula que em va acompanyar durant tot l'embaràs, també em va
ajudar, em va fer pensar que sempre em quedaria amb el ... Llàstima que no ho vaig
provar? I finalment el Benet, que va preguntar si a Aura posaven la via, quan li vaig dir
que no va dir: cap allà...
Vam dir a la Teresa que volíem parir a Aura. Vaig fer la formació de doula allà i seria
com estar a casa. La formació de doula va ser un regal que em vaig fer per al meu
creixement personal. L'embaràs, el part, la lactància i criança de la Valèria seria el
màster vivencial!!!
(Com que el fet d'anar a parir allà per mi em feia sentir exposada als comentaris de la
gent, no vam dir a ningú que ho faríem així. Si algú ho preguntava directament,
intentava no mentir _no ho soporto_ però la resposta era, si pariré a Igualada! I quan
hagués nascut la Valèria, ja els diríem on érem!)
Tot el mes de gener ja vaig estar molt tova... a principis de mes ja vaig perdre el tap
mucós, nits de contraccions,... i finalment el dia 26 de gener a les 2'30 de la matinada
vaig sentir la primera contracció. Aquesta si que és bona vaig pensar, però m'hi vaig
tombar per seguir dormint... al cap de 20 minuts la següent, en 10, minuts sento un clic,
he trencat aigües, emocionada me'n vaig a enviar un whats a la Glòria, la meva estimada
doula, on li preguntava: -He trencat aigües, creus que he d'avisar la Teresa?! Em va dir
que si i que ella ja venia cap a casa, tenia una horeta des de Lleida! Truco a la Teresa,

quedem que em dutxo, portem els nens a casa d'uns amics i que anem cap allà. En dues
contraccions més ara ja molt doloroses se que no em puc moure, li dic al Miquel que
torni a trucar, que no podem marxar, el part està molt avançat. Sento la trucada a la
Teresa: el Miquel li diu com estan les coses ella respon: ja vinc, però si voleu avisar una
ambulància... aquí jo vaig cridar, NO VULL CAP "AMBULANCIERO" (em vaig
imaginar dos homes corpulents amb robes reflectants i sabates de seguretat a la meva
habitació i NO, no era el que jo volia!!!) El meu cap ja estava al planeta part, tinc les
imatges d'aquesta estona del tot "dibuixades" com una pel·lícula del Tim Burton. Tot
fosquet,... tot i que diuen que hi havia tots els llums oberts!
Em vaig permetre cridar, però eren uns crits productius (gràcies Helena pel taller de
cant carnàtic em va servir per a l'embaràs i pel part!) estava al lavabo passant les
contraccions com podia, amb el Miquel preparant els nens per marxar, venia a cada
contracció, sortia,... finalment ens els venien a buscar, ja que no podíem portar-los. I tot
això va passar en un temps de 40 minuts des de trencar aigües al naixement de la
Valèria. Vaig veure que la cosa era imminent i vaig decidir anar al llit (néixer a casa té
la seva gràcia però al lavabo no!!! Ja canviaríem el matalàs si calia!) De camí al llit vaig
dir adéu als nens entre contracció i contracció, vaig treure el cap al passadís per dir adéu
a ells i a la Sílvia que els va venir a buscar (gràcies Sílvia per venir a les tantes de la
matinada amb pijama, sabatilles i jaqueta!!!) I em vaig estirar amb una tovallola a sota i
li vaig dir al Miquel, ja està sortint! Ell va mirar i la seva resposta va ser afirmativa.
Estàvem sols a casa i estava parint sense gens de por. Tenia clar que estava passant i em
vaig lliurar a l'experiència sense posar impediments. A la següent contracció van
aparèixer la Teresa i l'Àngel (com a ajudant!!! Les presses és el que té!!!) i ja va sortir el
cap i amb la següent el cos. No vaig haver d'empènyer, la Valèria va néixer amb una
rapidesa impactant i sense haver de lluitar (quan pensava en el part em semblava que
l'expulsiu em costaria molt i no va durar ni 10 minuts!!!)
La Teresa arribant per fer-ho tot més cinematogràfic va dir: Aigua calenta i tovalloles!!!
Pobre Miquel, semblava un ventilador, primer trucades, després els nens, ara aigua,
tovalloles,... És el que té aquestes sorpreses... no teníem res prepara't per parir a casa i
tothom corria. Veia l'Àngel la Teresa i el Miquel donant tombs per l'habitació i
semblava una pel·lícula del Beni Hill i jo, com si s'hagués parat el temps per mi i la
Valèria. Si, la Valèria... no vam saber si era nen o nena fins al moment del naixement.
Me la vaig posar sobre el pit i el meu cervell intentava empassar-se tot el que de manera
natural i instintiva acabava de passar.
Va arribar la Glòria. Primer em va fer pena que no hagués estat al part però amb els dies
vam entendre que tot havia anat com havia d'anar. Calia viure aquella experiència! Calia
veure que jo sola ho podia fer, que confiava en mi i en el meu bebè. Que la natura és
sabia, que connectar-se serveix. Que confiar serveix. Les paraules de l'embaràs són
FLUEIX i CONFIA. M'han quedat marcades a la pell per la vida! (gràcies Valèria)

I llavors em sentia la dona més feliç del món, amb la meva filla acabada de néixer, amb
aquella oloreta, al meu llit, a casa meva, amb la meva gent, en la intimitat, tothom
cuidant-me la Glòria va preparar infusions, fruita tallada,...
Des de la primera contracció al naixement de la Valèria dues hores i mitja! A les 5 de la
matinada ja era amb nosaltres. Vam deixar una estona per què neixes la placenta, vaig
viure el procés com una part important del naixement, amb calma deixant temps, sentint
les contraccions. Em vaig sentir jo actriu principal dels fets. Ningú em deia el que havia
de fer, jo ho sabia! I en la placenta, que el meu cervell ja raonava, exposava el que volia,
amb confiança.
A les 8'30 els nens ja tornaven a ser a casa i ara si, tots 5 érem al llit, com aquella
primera imatge que jo tenia del meu part... es va fer realitat. I és que a vegades, els
desitjos es fan realitat...
- Carlota-

