
Emocions des de l’úter Lamanera en què el nadó
es desenvolupa al ventremarcarà la seva vida. Se sabia que l’alcohol, el tabac i unamala
alimentació hi incidien negativament; ara la ciència ha anatmés enllà i ha descobert
que les emocions de lamare durant l’embaràs també tenenunpaper essencial
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El Jordi no para de plorar. Els seus pares, que són
primerencs, estan desesperats. Imolt nerviosos.
Hohan intentat tot. O almenys tot el que se’ls
acudeix: agafar-lo, abraçar-lo, intentar donar-li el
pit. La infermera entra a l’habitació de l’hospital
on són imira de tranquil·litzar-los: “Tot va bé.Hi
ha nensmés inquiets que d’altres”, els diu. Però
això no calma el petit.

L’embaràsde laMarta, lamaredel Jordi, tampocno
haestat fàcil.Al capdepocdequedar-seenestat, va
saberque la sevaempresaestavaapuntde tancar i
queesquedaria sense feina.Així que s’hapassat els
noumesosambreunions sindicals, negociacions i
fentnúmerosacasa.Devegades, li agafavenatacs
d’ansietat ifins i tot li costavade respirar.

Se sap que el desenvolupament del fetus depèn,
en gran part, del benestar de lamare.De si ella
practica esport, segueix una bona alimentació, no
prendrogues ni alcohol. Però què passa amb les
emocions?Els sentiments de lamare afecten el
nen?Durantmolt de temps es va pensar que no,
que el fetus ni sentia ni patia a l’úter de lamare,
feliçment protegit per la placenta.No obstant
això, nombrosos estudis científics que s’han dut
a terme en les darreres dècades estan posant de
manifest que l’estat emocional de lamare durant
la gestació afectarà la salutmental del nadó a
llarg termini. Que unamare depressiva, ansiosa o
estressada pot influir en el coeficient intel·lectual
del seufill i predisposar-lo perquè tinguimés
riscos de patir problemes com la hiperactivitat o
la síndromededèficit d’atenció.

Prenent consciènciaAl llarg de l’embaràs, el cos
de la dona experimenta canvis equiparables
als de l’adolescència, amb la diferència que es
produeixen enmolt pocsmesos. Després de la
concepció, els òrgans de lamare emigren a altres
regions, s’amunteguen els uns contra els altres
per deixar espai al zigot, que es desenvolupa a
una velocitat vertiginosa ambuna sèrie demeca-
nismes de diferenciació i proliferació cel·lular, i es
transforma en un organisme complex, amb teixits
altament especialitzats: el nadó.

També es produeixen canvis emocionals que es
tradueixen en variacions bioquímiques, ja que les
emocions s’associen a la segregació d’hormones
particulars. I encara que no es pot demostrar al
cent per cent, hi ha indicis nombrosos i potents
que el desenvolupament del nadó a l’úter de la
mare determinarà la vida que tindrà quan sigui
adult. I en això s’ha vist que hi influeix l’alimenta-
ció de lamare, o el seu estat físic, i també, la seva
salut emocional. “Hi hamolts reclams comercials

que et diuen que l’embaràs és una èpocamolt
bonica, però des d’un punt de vista estètic. En
canvi, no es fa èmfasi en l’aspecte humà”, consi-
deraAnnaMariaMorales, consultora certificada
en alletament imembre fundadora del centre de
salut familiarMarenostrum (MareNostrumCsf.
com) aBarcelona.

“S’empeny les dones a comprar coses per a
l’embaràs per estarmaques, per cuidar el cos,
però s’informamolt poc sobre comconnectar
corporalment i emocionalment amb el nadó, amb
la idea que tenen unnen creixent a dins i que les
seves emocions influiran en el seu desenvolupa-
ment”, prossegueixMorales, que és doula, és a
dir, dones que acompanyen altres dones durant
l’embaràs, la seva tasca és donar suport físic i
emocional durant el part i el puerperi.

“Durant els noumesos de gestació, la dona passa
per una sèrie de controlsmèdics, però ningú no li
pregunta com està des d’un punt de vista emo-
cional o com està amb la seva parella”, es queixa
Sara Jort, terapeuta Gestalt especialitzada en
psicologia perinatal. Sigmund Freud va ser el
primer a adonar-se de la importància dels senti-
ments de lesmares; es va adonar que les prime-
res etapes de lamaternitat tenien efectes a llarg
termini en la psicologia del nen. I que l’educació
emocional dels fills no començava quan naixien,
sinó a l’úter.

Famig segle, es van començar a fer estudis amb
rates imones per comprovar si el fet que les
mares estiguessin altament estressades tenia
efectes en el desenvolupament de les cries.
Quatre dècades després, un equip d’investiga-
dors de l’Imperial College deLondres, liderat
per la psicobiòlogaVivetteGlover, van començar
a indagar sobre la importància de les emocions
a l’embaràs. Per això, van dur a termeun estudi
amb 14.000 dones embarassades. Les vanmonito-
ritzar durant tota la gestació; es vamesurar el seu
nivell d’ansietat, d’estrès i després es va estudiar
durant anys els nens que van néixer. Van veure
que el 15%dels fills de lesmaresmés estressades
i ansioses tenien el doble de risc de patir dèficits
d’atenció i hiperactivitat. Amés, aquests nens
erenmés proclius a ser ansiosos i a tenir proble-
mes de conducta.Més endavant, van fer noves
investigacions, aquesta vegada amb grupsmés
reduïts de dones, i van corroborar que si lamare
està estressada durant l’embaràs, el seu fill témés
tendència a patir ansietat. I aquesta tendència
és independent de les experiències que tingui la
criatura en néixer o de les emocions que compar-
teixi amb la sevamare després.

Els primers anys de vida del
nen són determinants i li
deixaran una empremta
inesborrable. De les seves
primeres vivències dependrà
en gran part com serà aques-
ta persona quan sigui adulta.
Per exemple, neurològica-
ment, un nadóque plora i
que no l’atenen, s’estressa,
augmenta el cortisol al cer-

vell, que és tòxic, i això fa que
s’estableixinmés fàcilment
connexions neuronals d’an-
sietat que en nadons que
quan ploren els reconforten.
I és que, quanneix, el nen
només té un25%del cervell
enmarxa i les habilitats
que té es limiten a les que
necessita per a la supervivèn-
cia. Només durant el primer

any s’estableixen nimés ni
menys que centmilmilions
de connexions sinàptiques.
I per això des de diferents
àmbits de la neurociència i
de la psicologia s’assenyala
que els primers set anys de
vida són essencials per al
nen, ja que desenvolupa els
sistemes cognitius d’apre-
nentatge.

La importància
dels primers anys
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Educació emocional des de l’úterEls fetus senten
dins de l’úter de lamare? Si entenemper sentir,
sentiments tals com la tristesa, l’alegria, la solitud,
la por, llavors no. Tal comassenyala el professor
de psicologia de l’emoció i lamotivació de la
UNED, EnriqueGarcía Fernández-Abascal, el
fetus no disposa de lamaduració neurològica per
tenir les emocions que té un adult. “Es necessiten
almenys tresmesos després de néixer perquè es
desenvolupin els tubs neurals necessaris per a les
emocions”, assenyala. Tanmateix, el que sí que
tenen els fetus són sensacions. Així, senten benes-
tar, plaer, sacietat, alarma, sobresalt...

El fetus, d’algunamanera, percep les emocions de
lamare. I això ésmolt positiu ja que dóna al nadó
un ventall d’experiències sensorials necessàries
per enfrontar-se a la vida, des de l’alegria fins a
la ràbia o la tristesa. “Les emocions de lamare
són un gran regulador de la fisiologia d’ella i del
nadó. Les que són positives, per exemple, generen
una atenuació del sistema cardiovascular i una
activació i reforç del sistema immunitari. És a dir,
que commés alegres estem,més vacunats estem,
d’algunamanera, contra el refredat –comenta
EnriqueGarcía–. En canvi, quan ens embarguen
les emocions negatives, segreguemhormones
tòxiques, el cor se’ns accelera i es deprimeix el
sistema immunitari, la qual cosa ens deixamés
vulnerables davant lesmalalties.”

I per això és essencial que lamare estableixi vin-
cles ambel nendes del primermoment de la con-
cepció. Ambungest tanhabitual en les embarassa-
des com tocar-se la panxa, acariciar-se, el fetus rep
una experiència sensorial positiva; connecta amb
lamare i es produeix una resposta bioquímica de
plaer, que es tradueix en la segregació d’hormones
que ajuden a establir aquest vincle entre tots dos.

“Això no vol dir que lamare hagi de passar per
l’embaràs sense sentir o sentint només coses
positives. Cal sentir felicitat però també estrès,
tot en la sevamesura justa, perquè totes dues
són necessàries. El problema és quan les nega-
tives es cronifiquen –assenyala EnriqueGarcía,
expert també en psicologia perinatal–. No és
dolent que lamare s’enfadi, però sí que ho estigui
tot el dia, tots els dies. L’educació emocional del
nen comença a l’úter”.

Protecció emocionalLaplacenta funciona com
unamenad’embolcall protector.Noobstant això,
estats d’emocions negatives continuats poden
afectar la seva funció, sobretot l’estrès.Quan la
mare es troba enuna situació estressant, es pro-
dueix al seu organismeuna cascada bioquímica.
Tot comença a l’hipotàlem, queprodueix unahor-
mona anomenadaCRH, factor d’alliberament de
corticotropina; aquesta s’envia a la pituïtària que,
al seu torn, produeix una altra hormona, l’ACTH
oadrenocorticòtropa, que ordena a les glàndules
suprarenals que segreguin cortisol. Aquest fa que
s’alliberi glucosa en sang, que va cap alsmúsculs,
els dota d’energia i els prepara per si és necessa-
ri sortir cames ajudeu-meo lluitar. En realitat,
l’aparició de l’estrès és el resultat d’una estratègia

evolutiva necessària per enfrontar-nos als perills
de la vida. Si no s’alliberessin en el nostre orga-
nisme totes aquestes hormones que ens posen en
alerta, segurament enshauríemextingit famolt de
temps, potser devorats per algun animal.

Una vegada acaba la situació queproduïa estrès,
el cos recupera els nivells hormonals habituals i
l’organisme torna al seu estat normal. La placenta
actua comafiltre i impedeix que el cortisol, que
és tòxic, arribi al fetus.Noobstant això, quan els
nivells d’aquesta hormona en lamare sónmolt
elevats, aconsegueixen travessar aquesta barrera
i disparen la resposta d’alerta al fetus. Pot ser que
també sigui una eina ambquè enshadotat l’evo-
lució per preparar-nos per enfrontar-nos almón
exterior ambquèhemde lluitar.Demanera que si
l’estrès apareix enmoments concrets, és benefi-
ciós. Tanmateix, quan les situacions d’estrès són
prolongades, apareixen els problemesdemanera
mésmarcada. Si lamare està summament estres-
sada, el nadó rep elmissatge quehaurà de fer front
a un entornperillós. Això els famoltmés ràpids
a reaccionar; solen ser nensmés susceptibles a
plorar, a estressar-se, a sentir ansietat.

Aixímateix, tal com l’equip de neurocientífics
de l’Imperial College deLondres ha vist, hi ha
indicis que nivells alts de cortisol afecten el
desenvolupament cerebral del nadó durant tot
l’embaràs. Durant els primersmesos, que és quan
les cèl·lules cerebrals esmouenfins que troben
la seva ubicació definitiva, es creu que el cortisol
pot arribar a afectar aquestmoviment. Si els atacs
d’ansietat i estrès es produeixen en els últimsme-
sos de gestació, s’eleva el risc que el nen pateixi
síndromede dèficit d’atenció o hiperactivitat.

Ésmés, pel que sembla, l’ansietat de lamare fa
que es redueixi el flux sanguini que arriba al fetus,
per la qual cosa aquest disposa demenys nutri-
ents per formar-se; VivetteGlover afirma que, a
més, commés alt és el nivell de cortisol al líquid
amniòtic que envolta el nen a la placenta,més
baix és després el coeficient intel·lectual del nadó.
“Nivells alts de cortisol afecten el cervell i l’apre-
nentatge”, sentencia aquesta psicobiòloga.

Així doncs, podemajudar els nens i els futurs
adults tenint en compte la salut emocional de les
sevesmares quan estan embarassades. Si les po-
demajudar a sentir-semenys estressades, ansioses
odeprimides, estemreduint el risc que els futurs
nens pateixin problemes comsíndromededèficit
d’atenció, dificultats d’aprenentatge ohiperacti-
vitat. Que, amés, indicaGlover, són factors de risc
que es poden convertir enproblemesde compor-
tament potencials.Des d’unaperspectiva social,
lamenta Sara Jort, psicoterapeutaGestalt experta
enperinatal, el períodeprenatal no està benpro-
tegit per la societat, quedesconeix la importància
que té tant per a lamare comper al nounat. “Hi
hauria d’haver polítiques que regulessin la cura
de la gestació i dels primersmesos dematernitat”,
considera Jort. Es tracta deprevenir per evitar que
els nens tinguin trastorns cognitius, sí, però sobre-
tot per aconseguir una societatmés feliç.s

El part també estressa
També lamanera com
venim a aquestmón ens
pot deixar empremta. Els
científics han vist que les
diferentsmaneres de néixer
influeixen en nosaltres de
manera diferent. S’han
mesurat, per exemple, els
nivells de cortisol a la sang
del cordó umbilical després
del part i és així com s’ha
descobert que per al nadó
és també un esdeveniment
molt estressant.
Per Vivette Glover, lamanera
menys traumàtica de néixer
és segurament la cesària,
encara que això no implica,
recalca, que sigui lamillor,
ja que els nens que neixen

per aquesta via s’ha vist que
són els quemés problemes
tenen per iniciar la lactància
materna. Elmés traumàtic
per al nen són els parts
summamentmedicalitzats,
en què s’utilitzen fòrceps o
espàtula. I els parts vaginals
s’ha vist que ajuden els nens
a respirarmillor.
“Hi hamolts parts de
nadons que encara no són
madurs. Hauríem de poten-
ciar i apostar pel naixement
fisiològic. Tret que sigui
d’extrema urgència, per
complicacionsmèdiques,
el partmai no hauria de
ser induït. El nadó ha de
néixer quan decideix fer-ho”,
explica la doula AnnaMaria
Morales. Quan el part és
completament natural,
apunta aquesta experta, es
desencadena una resposta
hormonal entre lamare i el
fill, que rep una descàrrega
de noradrenalina. Això fa
que, en néixer, estigui en
alerta, per reconèixer l’en-
torn i la sevamare. És una
mena de ritual biològic per
connectar-se amb ella. Lla-
vors es produeix la primera
presa de llet i després el petit
dorm una sèrie d’hores,
entra en una espècie de
període letàrgic. “L’epidu-
ral, la cesària o l’oxitocina
sintètica per estimular les
contraccions alteren aquesta
primera resposta del nadó”,
asseguraMorales.
El pare també té un paper
essencial en el part. “Com-
parteix amb lamare una ex-
periènciamolt rica i bonica,
i ha de procurar que el seu
fill pugui iniciar la vida des
d’un punt de vista saludable,
permetent que es produeixi
aquest diàleg entremare
i fill”, apunta la psicòloga
perinatal Sara Jort. Durant
elmoment de la dilatació, el
pare ha d’ajudar lamare a
sentir-se bé, demanera que
segregui oxitocina, la qual
cosa farà que el part sigui
més ràpid. Si la dona té por
o s’estressa, farà que segre-
gui l’hormona de l’estrès,
que inhibeix l’oxitocina.

Digue’m complores
i et diré d’on ets
Quan neixen, no tots els
nadons ploren igual. S’han
dut a terme nombrosos
estudis i s’ha vist que el
plor dels nens conté les
característiques pròpies de
l’idioma en què parlen els
seus pares. Vaja, que un
nen xinès plora en xinès, i
un de francès, en francès.
Pel que sembla, el fetus és
extremament receptiu a les
vibracions dels sons. Percep
les vibracions de la veu de
lamare i també del pare. I
incorpora els sons propis
que sent durant l’embaràs.
El nadó ésmolt sensible
a l’estimulació auditiva
que ha rebut.
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