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1. Introducció 

Encara recordo com tremolava i com les llàgrimes se li escolaven per sota la 

mascareta. Estava embarassada de vint setmanes i li acabaven de comunicar 

que el seu fill no tenia batec. Pocs minuts abans m’havien trucat a la recepció 

d’urgències on treballava per avisar-me que arribaria una dona amb una pèrdua 

gestacional que s’havia visitat als consultoris. Era abril del 2020 i, per protocol, 

les pacients havien de passar soles a sala de parts. Vaig ser incapaç de vetar el 

pas al seu acompanyant. Mereixia passar aquell tràngol amb algú que li donés 

la mà i li fes un petó al front. No la vaig tornar a veure mai més.  

No recordo existir sense l’interès pel món de la maternitat. Al principi des de la 

innocència d’una nena: la curiositat per descobrir els nadons que ocupaven els 

cotxets, les ganes de voler anar a veure la robeta de bebè als centres comercials 

i l’admiració cap a les dones que alletaven els seus fills en públic. Amb els anys, 

aquesta curiositat naïf ha esdevingut, també, una reivindicació en la meva vida 

diària. Al principi, una lluita contra els prejudicis cap a les mares joves quan una 

amiga es va quedar embarassada i tots els comentaris eren que s’estava perdent 

els millors anys de la seva vida. Després una consciència extrema sobre el dol 

gestacional i com afecta la vida de les dones i als seus acompanyants. Finalment, 

la descoberta de l’existència de la violència obstètrica va coincidir amb l’inici 

d’una nova etapa professional en una clínica privada, també com a 

administrativa, però a l’especialitat de ginecologia i obstetrícia.  

La necessitat imperiosa de voler escoltar relats de dones i la voluntat de 

descobrir com s’articula la violència obstètrica, qui són els actors i qui les 

víctimes, quina relació té amb el patriarcat i amb la violència de gènere va fer 

que no tingués cap dubte a l’hora d’escollir la temàtica del Treball de Fi de Grau.  

Les primeres pàgines que ens ocupen són un viatge teòric per idees i conceptes 

tan inherents en la nostra societat que, sovint, oblidem que existeixen: el 

patriarcat, la relació dels feminismes amb la maternitat, el relat de part i el 

concepte de biopoder de Michel Foucault. Tot això per acabar entroncant amb la 

violència obstètrica, quina és la seva situació actual i com s’està fent front a ella.  

Des d’abans de néixer: un relat de la violència obstètrica és un reportatge dividit 

en cinc capítols que té la voluntat de cosir un relat polièdric i oferir al lector una 
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visió àmplia sobre l’existència d’aquesta problemàtica. Per aquesta raó s’han 

realitzat entrevistes a cinc dones per escoltar la seva història. També s’ha volgut 

donar veu a altres agents implicats: dos obstetres, dues llevadores, dues 

psicòlogues perinatals, una doula i una advocada per tal que aportin la seva visió 

com a professionals.  

La primera part del títol del treball no és pas casual. En les següents planes es 

descobreix que la violència obstètrica és una qüestió històrica, un problema 

sistèmic i no pas una mala praxi aïllada. El reportatge s'endinsa en la violència 

que pateixen les dones, no perquè estiguin embarassades o perquè el sistema 

les discrimini com a futures mares, sinó perquè són dones que han crescut en 

una societat patriarcal on, des d'abans de néixer, ja s'ha determinant quin rol han 

d'ocupar. Una persona gestant pot no patir violència obstètrica, però una dona 

patirà violència en algun moment de la seva vida. 

Una de les principals problemàtiques a l’hora de realitzar el treball ha estat el 

meu interès incommensurable per la temàtica escollida. Si bé, d’entrada, pot 

semblar un punt a favor (i ho és, per descomptat), a vegades ha dificultat que em 

focalitzés perquè volia abraçar massa aspectes i matisos i això s’enfrontava amb 

les limitacions d’espai-temps. 

Una espina clavada que duc és la no inclusió de testimonis que no siguin dones 

cisgènere, blanques i europees, ja que hagués estat interessant saber quina és 

la realitat que viuen a les sales de part. Cada persona té les seves pròpies 

experiències de discriminació: les formes d’opressió estan entrecreuades i s’han 

de tenir presents tots els factors que poden oprimir una persona, com el gènere, 

ètnia, classe, orientació sexual o condicionants físics i mentals (Collins, 2000). 

Així doncs, aquest és un primer text i un posterior hauria d’enfocar-se des d’una 

perspectiva interseccional.  

Aquest fet, però, deixa mig obert una porta on seria interessant endinsar-se. 

D’altra banda, també hi ha altres línies suggeridores que no s’han pogut abordar 

en profunditat com, per exemple, el relat de la maternitat i de la violència 

obstètrica a la ficció; el sorgiment de ‘tribus’ i comunitats de mares que estan 

alçant la veu i que estan posant les cures al centre; aprofundir en  els 

professionals que s’han adonat que han exercit violència obstètrica o que han 
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vist com els seus companys l’exercien i s’han considerat còmplices; també es 

poden abordar les diferències de les accions obstètriques en la sanitat pública i 

privada i la violència cap al pacient més enllà de l’obstetrícia.  

En les línies que continuen es defineix la maternitat com una experiència 

transformada i l’embaràs i el part com a moments vitals en la vida de les persones 

gestants. I és que ser mare et canvia la vida, però no sempre de la manera que 

s’espera.  
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2. Marc teòric 

 

2.1. Context: l’embaràs i el part 

2.1.1. Antropologia de la reproducció 

L’embaràs i el part són processos universals respecte la fisiologia del cos femení, 

però que mai tenen lloc com un simple procés biològic. Es troben culturalment 

modelats i es perceben de maneres diferents segons la societat i el grup social 

en què ens trobem (Blázquez, 2015).    

2.1.1.1. Moment crucial a la vida de les persones gestants 

Abans de parlar de violència obstètrica, primer s’ha d’entendre quina concepció 

es té de l’embaràs, el part i el postpart en la nostra societat i perquè és una 

moment vital i complex emocionalment per les persones gestants i els seus 

acompanyants.  

Segons Llobera (2019), l’embaràs, el part i el puerperi són processos molt 

significatius a la vida de les dones. De fet, Rodríguez (2017) defineix l’embaràs 

com una etapa de gran importància en la vida de les dones perquè es tracta d’un 

procés en el qual es produeixen grans canvis. Aquests canvis poden ser biològics 

(l’embaràs en si), psicològics (psique de la dona) i socials (representació de la 

maternitat en la nostra societat). De fet, Stern (1999) parla dels canvis 

emocionals i psicològics com “el naixement d’una mare” que és un procés que 

comença en l’embaràs i es completa després del part.  

Els canvis emocionals són tan freqüents i que la Societat Espanyola de Medicina 

General es refereix a aquests símptomes com “tristeses de la maternitat” i ho 

defineix com un trastorn transitori que apareix entre dos i quatre dies després del 

part i desapareix de forma espontània i sense seqüeles. Els seus símptomes, 

que poden durar fins a dues setmanes, poden ser ansietat, insomni, fatiga, 

irritabilitat, cefalees, canvis d’apetit i sentiment de minusvalidesa. El puerperi pot 

ser molt més dur del que s’esperava, perquè cal adaptar-se mentalment i 

fisiològicament a la nova situació. De totes maneres, a vegades la tristesa arriba 

a un grau major i es tractaria de depressió postpart.  
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En el postpart, ja des de l’ingrés hospitalari, les mares i els nadons necessiten 

tranquil·litat i intimitat per establir el vincle, que la lactància s’iniciï sense 

problemes i que els primers dies (en què s’han d’acostumar a nova vida) es 

desenvolupin sense sobresalts, ajustant-se a les novetats amb serenitat. Però 

sovint no és així perquè el personal sanitari entra a les habitacions sense gens 

de respecte i les visites hospitalàries tampoc acostumen a tenir en compte les 

necessitats d’aquests moments.  

2.1.2. Discursos sobre maternitat 

Amb el pas del temps, el concepte de maternitat ha anat adoptant matisos i 

opinions diferents. Els feminismes han en estat, en gran part, els detractors i 

defensors de la maternitat a parts iguals.  

Alcalá (2015) fa un repàs sobre la relació que ha mantingut la maternitat amb el 

feminisme, que no sempre ha estat homogènia i s’ha modificat en els últims anys.  

En aquest sentit, afirma que la dona acostuma a quedar oculta darrere de 

l’embaràs. Malgrat que està nou mesos preparant-se per ser la “mare perfecta”, 

això sovint la porta al seu propi fracàs. Part del feminisme actual es vol recuperar 

el procés d’embaràs i part que, sovint, han estat criticats per altres posicions.  

I és que, durant molt temps (i encara avui en dia), tot és pel nadó i ens oblidem 

de la mare, que es troba en un segon terme. Malgrat que és ella qui dona vida, 

queda relegada a un personatge secundari de l’argument. La societat es refereix 

a ella des de la distància i amb paraules grandiloqüents, però que no es 

tradueixen en mesures concretes (Alcalá, 2015).  

Des de la medicina i la biologia s’ha despullat la maternitat de qualsevol interès. 

Amb les religions, es continua amb posicions de subordinació i submissió. Des 

de la sexualitat, la maternitat no existeix, es passa per sobre en un període que 

se suposa que no deixa marca en la dona o que s’oblida al cap de poc temps, 

però que no és així. També es pressuposa una absència de sexualitat en les 

dones embarassades perquè la mare ha de pensar en el futur del nen o de la 

nena, i mai en el seu propi plaer, perquè això la convertirà en una “mala mare”. 

La dona està per servir el futur nadó.  
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També a l’educació es culpabilitza la mare de tots els mals, són elles les que 

acudeixen al professional de la psicologia, a l’escola, qui fan activitats 

extraescolars... És probablement des de la filosofia i des del feminisme des d’on 

es pot proporcionar ajuda a les dones, ja que és imprescindible repensar una 

maternitat que no té lloc en el món actual (Alcalá, 2015).  

Els feminismes han adoptat diverses postures: Simone de Beauvoir a l’obra El 

segon sexe va proporcionar a la dona la primera mirada sobre ella mateixa per 

descobrir que el món no la incloïa. Va ser la màxima representant del feminisme 

de la igualtat. El seu enfocament vers la maternitat van originar en la dona una 

nova forma de viure. La imatge que la societat esperava d’ella no era, ni tan sols, 

aquella que la dona desitjava. Va considerar la maternitat com un obstacle que 

impedia a les dones la seva realització intel·lectual i personal. El seu 

desenvolupament intel·lectual estava en funció de tenir o no fills. La maternitat 

dificultava l’accés a la feina remunerada, i aquesta feina era la que atorgava drets 

com a ciutadanes i llibertat econòmica. Per Beauvoir la maternitat era un 

encadenament de la dona a les normes socials, que la convertien en una eterna 

menor d’edat. La conclusió és que la maternitat és una servitud, s’ha d’acabar 

amb ella i s’ha d’eliminar la maternitat com a únic objectiu de la dona.  

Malgrat els textos de Simone de Beauvoir, l’elecció de les dones no ha estat 

incorporada culturalment i estem en una societat en què es continua dirigint a les 

dones cap a la maternitat com autentificació de la mateixa feminitat.  

Per altra banda, com inclou Alcalá (2015), la lactància també ha estat molt 

important per l’empoderament de les dones. Ocupar espais públics i visibilitzar-

se com a mares, exigir sales de lactància i recuperar la criança del nadó són 

accions que mostren la cara més reivindicativa dels moviments de les dones. 

Reduir tot el moviment en pro de la lactància materna a una simple visió de 

misticisme i naturalesa elimina de cop tota una lluita de les dones per poder 

tornar a apropiar-se de l’opció de donar pit.  

Totes les respostes que s’han donat sobre la maternitat han vingut des d’un món 

patriarcal que ha elaborat una imatge de dona i mare pel seu propi benefici i 

excloent les dones (Alcalá, 2015). Mentre existeixi una dona amb atacs 

d’ansietat, depressions postpart davant qualsevol problema respecte la seva 
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maternitat estarem davant una situació en què s’ha de continuar investigant. No 

s’ha dit tot sobre el tema de la mateixa manera que una informació sexual ha 

d’anar acompanyada sobre les emocions i els problemes que pot portar l’amor 

romàntic. En aquesta mateixa línia, una informació sobre la maternitat no es pot 

separar dels seus sentiments.  

Les dones continuen volent tenir fills i filles i no per això veure’s tancades a casa 

i fora de l’espai públic, però tampoc volen rebutjar la dependència que té la 

criatura cap a elles i que no durarà tota la vida. La maternitat continua a l’espera 

de solucions. Les dones necessiten desconstruir la maternitat per tornar a 

construir-la sobre un futur diferent.  

Per Alcalá (2015), és necessari agafar la maternitat des del feminisme per 

establir nous nexes i noves propostes ideològiques. 

Margaret Mead va colpejar la imatge estereotipada de les dones. Va eliminar la 

concepció freudiana que les dones eren homes incomplets i va insistir en el fet 

que eren éssers humans i les va fer apropiar de la seva maternitat.  

Amb l’accés a mètodes anticonceptius i la incorporació de la dona al treball 

assalariat les dones tenien la possibilitat d’elecció sobre el seu cos. La maternitat 

es convertia en un procés d’autocontrol. Però encara al segle XXI es continua 

qüestionant el dret de les dones a escollir sobre el seu propi cos i a la possibilitat 

de ser o no mare.  

El feminisme de la diferència sovint ha fet servir la maternitat com un argument 

a favor de la superioritat femenina. Per contra, el feminisme de la igualtat sosté 

que la maternitat pot suposar un gran obstacle en el desenvolupament 

intel·lectual i personal de la dona.  

Però moltes dones, des del feminisme, escullen ser mares. És llavors quan 

sorgeixen problemes davant d’una societat que no concep la maternitat i que no 

dona mitjans ni recursos. El fet que els dos membres d’una parella treballin els 

dos no significa que les relacions siguin més igualitàries. Les tasques de la dona 

continuen lligades a la llar i són elles les que es veuen obligades a escollir entre 

abandonar la feina o treballar de forma precària a temps parcial.  
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El llibre la Mística de la feminitat de Betty Friedan (1963) és un model educatiu 

difós com un paradigma imperant després de la Segona Guerra Mundial i que fa 

tornar a les dones a la llar com un lloc on elles es podran realitzar. Amb la tornada 

dels homes de la guerra, la publicitat converteix les cases en un atractiu. Aquest 

llibre identifica a les dones únicament com a mares i esposes, i va ser la 

conseqüència de la reacció patriarcal contra el sufragisme i contra la incorporació 

de les dones a l’esfera pública durant la II Guerra Mundial. Les dones han de ser 

felices vivint servint els altres i impedeix tota possibilitat de realització personal i 

de tenir projectes de vida propis. Es va redefinir l’àmbit domèstic i se li va donar 

un atractiu per la nova dona de la dècada dels 60.  

Per altra banda, trobem a Mimi Gladstenin, que defensa el feminisme 

individualista i considera que quedar-se a casa per criar una família és una opció 

tan vàlida com la d’incorporar-se al món laboral.  

Sigui com sigui, les dones continuen relegades a l’espai domèstic en alguns 

moments de la seva vida: quan opten per la maternitat. Es continua pensant, 

malgrat tot, que el millor pels fills és la mare. Per aquesta raó se la fa tornar a 

casa i es promou un sistema d’educació i motivació que fa creure a les dones 

que aquesta és la seva funció.  

Elizabeth Badinter parla que no totes les dones volen ser mares i les que volen, 

no totes volen alletar. La dona ha de poder decidir sense pressions i s’han 

d’alliberar de la idea que la cosa natural és tenir fills. Per ella s’ha de fer una 

passa enrere i creu que la necessitat de buscar el que és millor pels fills i filles 

ha creat la necessitat de la “mare perfecta del segle XXI” i això produeix un efecte 

de culpa en les dones.  

Des d’altres aspectes de la vida s’ha promogut la idea que la implicació de les 

dones és necessària per a la millora de la humanitat, quan la majoria de vegades 

les decisions importants estan en mans dels homes, i les dones tenen poques 

alternatives per actuar.  

Les publicacions per la preparació a la maternitat fa molts anys que existeixen, 

però la majoria de vegades continuen reproduint el mateixos estereotips i 

creences sobre la necessitat de ser mare per realitzar-se com a dona. Alcalá 

(2015) considera que s’ha creat una nova “mística de la maternitat” i ha sorgit tot 
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un entramat de publicacions i teories sobre el que és millor per la criança i on la 

dona és el centre de totes les mirades. Es parla de la meravellosa experiència 

de ser mares i s’impulsa a les dones cap a un camí que no totes desitgen i se la 

culpabilitza de qualsevol problema. Ser mare no et converteix en una dona millor 

ni en perfecta. Ser mare és una opció que pot ser escollida lliurement i exercida 

de forma responsable.  

2.1.2.1. La construcció del relat de part 

Com hem vist a l’apartat anterior, el part i la maternitat han estat vistos durant 

segles com la tasca principal de les dones i un aspecte essencial que defineix la 

feminitat. Segons Bellón (2015), també el gaudi de la sexualitat és, en menor o 

major mesura, un tabú i un motiu de marginació i control social.  

Per García (2018), les dones són controlades com reproductores, i el que 

succeeix al seu cos no és quelcom privat, sinó públic. Les normes biomèdiques 

s’accepten com inevitables, naturals, legítimes i adequades. D’aquesta manera 

el poder mèdic hegemònic manté el seu poder de decisió en tots els parts. 

Malgrat que l’embaràs i el part són processos universals fisiològics es troben 

modelats culturalment. La reproducció humana, com que és una activitat social, 

produeix unes determinades ideologies sobre la maternitat i la paternitat.  

El part, com qualsevol altra realitat social, es construeix  i configura en una clau 

social i les representacions que existeixen sobre els parts es configuren dins d’un 

marc biosocial produït tant per factors biològics universals com per factors 

culturals particulars (García, 2018).  

Jordan (1997) va fer una comparació transcultural dels sistemes de part en 

diferents societats. Els elements per l’estudi d’aquests sistemes de part han 

estat: la definició cultural del part, la preparació pel part, els participants i els 

sistemes de suport, el territori del part, la gestió del dolor, la medicalització i la 

tecnologia, que anirem abordant en les pàgines següents.   

2.1.2.2. Bruixes, curanderes, llevadores i obstetres 

L’experiència del part i l’embaràs per part de les mares varia molt depenent de 

qui sigui el professional que les ha atès. Malgrat que l’embaràs sempre ha estat 
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un moment important en la vida de les persones gestants, aquest no sempre ha 

estat atès de la mateixa manera ni pels mateixos especialistes.  

Els metges no són els únics membres de la societat que han gaudit d’autoritat 

per atendre parts al llarg de la història.  

A partir de les publicacions de García (2018) i Bellón (2015) podem establir un 

breu mapa conceptual de com han anat canviant els professionals que atenien 

el part:  

Per García (2018), un dels principals sabers femenins per antonomàsia, i que ha 

estat considerat un misteri pels homes, ha estat tot el que és relatiu a l’embaràs 

i al part, que durant molts anys ha estat una feina de les llevadores, que 

transmetien els seus coneixements a noves generacions i s’anava perfeccionant 

el coneixement sobre la fisiologia femenina amb el pas del temps.  

Ja a l’Espanya del segle XV les parteres tenien un ofici molt important que, de 

fet, estava reconegut a la legislació: a les Cortes de Zamora (1434) i a les 

Ordenanzas de Madrigal (1448), que permetien que treballar de llevadores 

aquelles dones que poguessin demostrar coneixements i experiència.   

A partir del segle XVI, diferents metges homes van començar a interessar-se per 

l’obstetrícia i a escriure tractats sobre l’origen del cos de les dones. També es 

referien a la caça de bruixes, que és un eufemisme per referir-se a l’apropiació i 

privatització de recursos comuns (i que les dones s’hi van oposar) i a l’apropiació 

dels cossos femenins i de la seva feina. La primera màquina desenvolupada i 

apropiada pel capitalisme va ser el cos humà (García, 2018).  

Les curanderes havien acumulat anys de pràctica empírica que els metges 

menyspreaven i el monopoli polític i econòmic de la medicina va ser una 

imposició de la classe dominant perquè només els homes de classe alta podien 

accedir als estudis.  

També la caça de bruixes va aprofundir en les divisions entre dones i homes i va 

ser una iniciativa política de gran importància. El 80% de les persones jutjades i 

executades a Europa els segles XVI i XVII per bruixeria eren dones.  

De fet, el Malleus, que era el manual que feien servir els inquisidors, va dedicar 

un capítol a les parteres en què definien com el pitjor tipus de dones aquelles 
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que ajudaven a les mares a destruir el seu nadó i les castigaven perquè excloïen 

els homes de les habitacions on les dones donaven a llum. D’aquesta manera 

els parts van anar passant de les llevadores als obstetres (García, 2018).  

L’any 1513 surt a la llum el llibre El jardí rosa, d’Eucharius Rösslin, que es va 

convertir en un tractat de l’obstetrícia. A partir d’aquest moment en van sorgir 

d’altres també escrits per homes. Les diferències entre els que escrivien els 

homes i les dones (com Observacions diverses sobre l’esterilitat, l’avortament, la 

fertilitat, el part i malalties de les dones i nounats, de Louise Bourgeois (1609)) 

eren notables. Mentre que els homes se centraven en clixés de les dones que 

donaven a llum, elles combinaven tradició i innovació (García, 2018).  

A finals del segle XVI quedaven poques dones a les quals se’ls permetia practicar 

l’obstetrícia. A més a més, amb l’excusa de la maternitat, establien xarxes 

femenines d’ajuda, suport i solidaritat.  

A partir del segle XVII van ser substituïdes definitivament pels homes metges i 

per instrumental quirúrgic.  

Com que es perseguien a les curanderes i a les llevadores, també se les va 

expropiar d’un patrimoni de saber empíric (que eren les plantes medicinals i la 

fisiologia del part) que havien anat aprenent i transmetent de generació en 

generació. Això va aplanar el camí a l’ascens de la medicina professional que, 

malgrat les seves pretensions curatives, va crear una muralla de coneixement 

científic que no estava a la mà de les classes baixes en general i de les dones 

en particular (García, 2018).  

D’altra banda, es va sumar una sospita cap a les parteres de por a l’infanticidi. 

Amb la marginació de les parteres, va començar un procés en què les dones 

perdien el control que havien anat aconseguint sobre la procreació i passaven a 

tenir un paper passiu en el part i els homes començaven a ser concebuts com 

els “llevadors de la vida”. Aquí també va començar el predomini d’una pràctica 

mèdica que, en cas d’emergència, prioritzava la vida del fetus per sobre de la 

mare.  

A partir del segle XVII van començar a aparèixer els primers homes obstetres i, 

en un segle, les dones van ser completament excloses del treball professional. 
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En aquest segle la reproducció era obligatòria i el creixement poblacional va ser 

un assumpte d’estat. De fet, hi havia codis penals europeus que castigaven les 

dones de possibles crims reproductius. Per tant, despullaven les dones dels seus 

propis cossos de l’autoritat sobre ells i tenien només una tasca reproductiva, 

sempre sota la mirada de l’home obstetra.  

La vida infantil s’havia revalorat des del segle XVIII amb relació a l’interès dels 

Estats per augmentar el nombre d’habitants i, un segle més tard, a la 

industrialització, l’objectiu era incrementar la mà d’obra disponible.  

A finals del segle XVIII els hospitals europeus van començar a incorporar 

departaments d’obstetrícia i les famílies que s’ho podien permetre incloïen 

cirurgians en el part. Per tant, el part va deixar de ser una experiència íntima per 

transformar-se en un acte mèdic en què el cos de la dona és una màquina 

potencialment defectuosa i que la medicina pot manipular o arreglar perquè pugui 

parir. D’aquesta manera es fomenta la idea que són necessaris metges 

especialistes per salvar les mares i els seus nadons del perill, sigui mitjançant 

fàrmacs o realitzant intervencions de forma rutinària.  

Tal com explica Bellón (2015) i com hem anat veient, abans del segle XIX, les 

llevadores eren les més importants a l’hora de l’assistència del part a Europa i a 

les seves colònies. També eren autoritat en altres àrees de a salut infantil i de 

les dones. Les llevadores han estat un col·lectiu molt heterogeni en les seves 

pràctiques, condicions de treball, persones a qui atenien, estatus i context social 

d’origen.  

Segons Bellón (2015), a mitjans del segle XIX, els ideals de gènere feien que les 

dones fossin vistes com a fràgils, dependents i incapaces de donar a llum o 

atendre parts sense la supervisió d’un home.  

Aquest relat va tenir efecte, ja que assegurava la posició dels metges com a 

professionals necessaris i, per altra banda, reforçava els estereotips de gènere 

sobre la ineficàcia i la debilitat dels cossos femenins.  

Aquesta idea i juntament amb l’extensió dels serveis públics de salut va fer que 

a la dècada de 1950 els parts es traslladessin de les cases als hospitals en la 

majoria de països europeus. Anteriorment, parir en hospitals o institucions de 
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beneficència era una opció que contemplaven les dones pobres amb perill de 

mort o les que duien el seu embaràs en secret (Bellón, 2015). Amb el pas del 

temps, però, la reputació i les dotacions dels hospitals van anar millorant i es van 

acabar convertint en el lloc de referència per parir. Això va fer que, 

progressivament, s’anés ampliant l’ús de tecnologia i medicines durant el part 

amb l’objectiu de minimitzar els possibles riscos per la salut.  

La tendència de requerir titulacions per la cura mèdica també va afavorir a 

l’expansió masculina a l’atenció al part, ja que les dones quedaven excloses de 

l’accés a l’educació. Entre els segles XII i XX a la majoria de països europeus 

van aparèixer lleis sobre les llicències. També s’han assegurat el rol de les 

llevadores, com a Holanda, però a altres països les regulacions van col·locar a 

les llevadores en posicions subalternes respecte als metges. A Espanya, durant 

el segle XVI, no se’ls hi va permetre passar l’examen per obtenir la llicència 

pràctica i només podien treballar sota la supervisió d’un metge.  

Durant el segle XX a la major part d’Europa, Amèrica del Nord i a les seves 

colònies es van experimentar canvis que comportaven que el part passava de 

les llevadores als obstetres i que es canviava la casa per l’hospital.  

A principis del segle XX els obstetres eren respectats, mentre que les dones eren 

excloses o eren infermeres supeditades a les ordres dels homes. Pels parts del 

segle XX es feien servir instruments com els fòrceps, però aquests no eren 

desinfectats i la mortalitat materna va començar a augmentar de forma important.  

Segons García (2018), en els hospitals, els cossos de les dones es van convertir 

en camps d’experimentació en què els obstetres es dedicaven a fer cesàries 

vaginals, dilatació vaginal i instrumental, dilatació artificial del coll de l’úter amb 

incisions profundes, secció de la símfisis púbica, cesàries, extracció del fetus de 

natges amb ganxos... 

Entre 1930 i 1950 les mesures higièniques van començar a millorar i, juntament 

amb altres avenços mèdics i socials es va aconseguir que la mortalitat no fos tan 

alta.  

Després de la Segona Guerra Mundial, els parts d’Europa es van traslladar 

definitivament als hospitals. Però eren parts molt patologitzats, es feien servir 
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una gran quantitat d’instruments i fins als anys 60 va durar la pràctica “son 

crepuscular”, que consistia a administrar escopolamina (burundanga) a les 

mares perquè no tinguessin cap record del part, però no era indolor, endarreria 

les contraccions i augmentava les hemorràgies.  

En el cas d’Espanya, la dictadura franquista va influir en la maternitat i el control 

de la fertilitat. L’estat instava les dones a ser mares per augmentar la població. 

Les autoritats polítiques, mèdiques i religioses es van unir a la missió de reduir 

les xifres de mortalitat infantil. Es va implantar una vigilància dels cossos de les 

dones perquè la natalitat augmentés i perquè no es fessin servir mètodes 

anticonceptius ni abortius (García, 2018). Segons Bellón (2015), a Espanya, a la 

dècada de 1950, les llevadores continuaven atenent parts a les zones rurals, 

però aquesta pràctica es va anar veient com perillosa i endarrerida.  

Sigui com sigui, la maternitat es vestia de patriotisme: les mares de molts fills 

eren bones espanyoles perquè complien amb els seus deures socials. La utilitat 

social de les dones era només la maternitat.  

Per tant, les dones espanyoles tampoc tenien control sobre el seu cos i van 

començar a tenir por perquè no entenien què els hi passava perquè se’ls impedia 

entendre el part com un acte fisiològic en què elles eren les protagonistes. 

Llavors van començar a experimentar terror al moment del part. Havien perdut la 

batalla, ja no controlaven els seus cossos, així que, com a mínim, que fos sense 

dolor. Es va començar a posar èmfasis en el control del dolor perquè les dones 

deixessin de sentir i l’entrega de la medicina fos completa.  

2.1.2.3. El part com un acte fisiològic 

Cal concebre el treball de part com un acte fisiològic que les dones estan 

perfectament capacitades per dur a terme i que hi ha milers de naixements cada 

dia arreu del món. De fet, l’associació El parto es nuestro (2021) indica que el 

part és un procés normal i natural i només en cas que hi hagi una complicació 

està justificat intervenir. 

L’any 2007 el Ministeri de Sanitat i Política Social va publicar el document 

Estratègia par l’atenció al Part Normal. La definició que fan de part normal és 

aquell que comença de manera espontània, que presenta un baix risc a l’inici i 
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que continua així fins al final. El nadó neix de manera espontània en posició 

cefàlica entre les setmanes 37 i les 42 complertes. Després del part, tant la mare 

com el nounat es troben en bones condicions.  

Per tant, és aquell en què comença de manera espontània, natural, i cada dona 

genera la seva pròpia oxitocina i contraccions, que són suficients per dilatar i 

empènyer el nadó pel canal de part fins que surt per la vagina.   

Dins de la normalitat, cada part és diferent i, per aquesta raó, cada dona i cada 

nadó mereixen una atenció personalitzada. Evidentment, hi ha casos específics 

que necessiten una atenció especial, com els parts gemel·lars o si el nadó ve de 

natges, però això no vol dir que deixin de ser parts normals. 

2.1.3. La por al part 

Malgrat que, com s’ha vist en l’apartat anterior, el part és un acte fisiològic i 

normal, sentir por al moment i treball de part és molt comú. Els discursos que 

s’han anat articulant sobre el part al llarg de tota la història fan que les dones 

s’enfrontin a ell amb molts prejudicis. Fins i tot surt escrit el dolor del part a la 

Bíblia, i això queda reflectit en la visió sociocultural que hi ha entorn al naixement 

(García, 2018). De fet, en la Gènesis 3:16 es diu que “en gran mesura 

multiplicaré el dolor en el part, amb dolor pariràs els teus fills”.  

Tal com explica García (2018), la por és una sensació molt comuna que 

experimenten moltes dones al llarg de la seva vida, també durant l’embaràs i el 

part. Pot ser una por més o menys controlada fins a la por en la seva màxima 

expressió (síndrome d’estrès posttraumàtic).  

Al seu torn, Margaret Mead (1990) afirma que el fet que el part sigui concebut 

com arriscat no té tanta relació amb les estadístiques de mortalitat, sinó amb 

l’enfocament personal i social davant del part. Cada cultura interpreta el part en 

relació amb un determinat esquema i des d’allà les dones aprenen a afrontar-lo. 

El que és evident és que a Occident la por al dolor del part és present.  

Rodríguez (2017), detalla una sèrie de fantasies i temors comuns respecte al 

part: 

• Patir molt dolor durant el part.  
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• No poder cuidar i alimentar el nadó.  

• Temor a l’episiotomia i a l’anestèsia. 

• Temor a la cesària o als fòrceps. 

• Fantasies d’anormalitat en el fetus.  

• Fantasies de retard cognitiu i mort del fetus.  

• Fantasies de la pròpia mort en el part.  

En el primer trimestre les pors més comunes són a patir una pèrdua, por al rebuig 

per part de la seva parella i al sexe. També s’activa un estat d’alerta davant 

qualsevol senyal que pot arribar a produir distrès. Aquesta ansietat confirma a la 

mare contínuament l’estat d’embaràs. Es pot agreujar si la dona ha patit pèrdues 

anteriorment.  

A partir de les 16 setmanes de gestació també pot aparèixer la por i la 

intranquil·litat perquè encara no s’han realitzat algunes proves que confirmen 

l’estat de salut del fetus, com l’ecografia morfològica de les 20 setmanes i, si és 

necessari, l’amniocentesi. 

De la setmana 30 en endavant, Rodríguez (2017) identifica un altre tipus de por, 

però ara relacionada amb el part. Que tot vagi bé, que el nadó estigui sa, que 

sigui un part respectat, por al dolor...   

També existeix la tocofòbia, que és pànic al part. Pot ser primària, que li passa 

a les dones que mai han tingut un embaràs ni un part abans, o secundària, en 

dones que ja han parit anteriorment. La primària és comuna en dones que han 

patit abusos sexuals i la secundària en dones que han experimentat la síndrome 

d’estrès posttraumàtic en parts anteriors. La psicoteràpia pot ser útil per superar 

la tocofòbia i l’estrès posttraumàtic (García, 2018). 

Sigui com sigui, és evident que la majoria de les dones s’enfronten al part amb 

por. Per García (2018), aquesta por no és només utilitzada com una eina de 

control per part dels professionals, sinó també com una eina de control per 

alleugerir la seva pròpia por: por que alguna cosa surti malament, por a les 

demandes... El problema, però, és que quan tens el control, li treus a una altra 

persona. Per tant, quan un professional vol tenir el control, moltes vegades ho fa 

deixant a les mares sense control sobre el seu propi cos.  
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Els moments que rodegen el part són moments de gran vulnerabilitat, tan física 

com psicològica per part de les dones. I com a resultat és molt fàcil manipular a 

una mare aterrada, cosificada o alineada (García, 2018).  

Les mares que se senten més vulnerables després del part és perquè van haver 

d’adoptar un rol passiu com una estratègia de supervivència perquè el part 

acabés el més ràpid possible i, per aquesta raó, van acabar col·laborant amb 

l’experiència de vulnerabilitat i sotmetiment. A més a més, moltes dones després 

es van sentir culpables per no haver estat capaces de contrarestar l’efecte 

d’aquest tractament paternalista i l’atenció inadequada.  

 

2.2. Violència obstètrica 
 

2.2.1. Definició de violència obstètrica i patriarcat 

Malgrat tot el context aportat anteriorment, pot resultar complicat aconseguir una 

definició breu, clara i senzilla sobre què és la violència obstètrica.  

Segons Sílvia Bellón (2015) la violència obstètrica és una violència basada en el 

gènere que implica “l’apropiació del cos i dels processos reproductius de les 

dones per part del personal de salut”. Es pot expressar com un tracte 

deshumanitzador, un abús de la medicalització i patologització dels processos 

naturals i fisiològics. Com a conseqüència comporta en les pacients una pèrdua 

d’autonomia i capacitat de decidir lliurement sobre els seus cossos i les seves 

sexualitats, impactant de manera negativa en la vida de les dones.  

L’Organització Mundial de la Salut va alertar l’any 2014 de la necessitat de 

prevenir i erradicar la manca de respecte durant el part a la declaració Prevenció 

i erradicació de la falta de respecte i el maltractament durant l’atenció del part en 

els centres de salut. També es fa referència al maltractament físic, humiliació, 

abús verbal i els procediments mèdics coercitius o no consentits, la negativa a 

subministrar medicació per fer front al dolor o les violacions de la intimitat. Tot i 

això, fins el 2020 l’OMS no va incloure a la definició el terme violència obstètrica, 

quan la va considerar “una forma específica de violència exercida per 

professionals de la salut –predominant en metges i personal d’infermeria– vers 
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les dones embarassades, en el treball de part i el puerperi” i va afegir que és 

“una violació als drets reproductius de les dones”.  

Hi ha una relació directa entre els professionals de l’obstetrícia, la sexualitat i el 

potencial reproductiu de les dones. Aquests tres factors poden convertir-se en 

aspectes clau per vetllar per l’autonomia i l’agència de les dones i del nadó. Per 

contra, però, els professionals tenen un gran poder per exercir control i vulnerar 

els drets.  

“Es parla molt de l’apropiació cultural aquests dies, però no puc pensar en cap 

altra raça, religió o cultura que hagi patit més expropiació, menyspreu i abús que 

la cultura matriarcal. Cada dia hi ha dones mutilades, insultades i maltractades 

en els hospitals de tot el món, perquè se’ns ha dit que el part és això. Això passa 

cada dia en un hospital finançat per nosaltres. Cada dia en un espai i en un 

moment en què podríem exercir un poder inherent, transgressor i lliure, però hi 

ha una presa de decisions sobre els aspectes del naixement del nostre bebè” 

(Ricoy, 2016).  

Rosa Llobera (2019) explica que a l’informe del 2016 de les Nacions Unides, 

Altres formes de violència contra les dones que reconèixer, nomenar i visibilitzar, 

s’associa la violència obstètrica a la intervenció desproporcionada i 

inexorablement medicalitzada del procés natural de la condició de l’embaràs i del 

part. 

També es refereix com tota conducta, acció o omissió realitzada per part dels 

professionals de la salut que, directa o indirectament, afecta el cos i els 

processos reproductius de les dones expressats en un tracte deshumanitzat i en 

un abús de la medicalització dels processos naturals.  

Jesusa Ricoy (2016) fa servir el terme violència obstètrica per referir-se a 

situacions on els professionals sanitaris s’asseuen sobre la panxa de la dona 

mentre ella empeny el nadó i demanen ajut a les parelles de les mares per fer la 

maniobra de Kristeller, desaconsellada per l’OMS. Ricoy (2016) posa alguns 

exemples del que és la violència obstètrica com: treure un bebè de la seva mare 

amb tanta força que es va partir el cordó umbilical; una dona dels Estats Units a 

qui li van tallar dotze vegades la seva vulva en contra de la seva voluntat; la 

separació dels nounats de les seves mares; mares separades de les seves 
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persones de confiança; o una dona del Brasil a qui van obligar a anar a l’hospital 

per practicar-li una cesària en contra de la seva voluntat.  

Però no es pot entendre la violència obstètrica sense considerar la cultura 

patriarcal. En aquest sentit, Bellón (2015) afirma que en les societats on els 

valors patriarcals imperen, el control sobre el potencial reproductiu i la sexualitat 

de les dones es converteix en un aspecte fonamental pel manteniment de les 

dones en una postura subordinada.  

Històricament el concepte patriarcat ha estat utilitzat per designat l’autoritat d’un 

home sobre els fills, l’esposa, els claus i els béns. Lerner (1986) l’ha definit com 

la manifestació i institucionalització del domini masculí sobre les dones i infants 

de la família i l’ampliació del domini sobre les dones de la societat en general.  

Per Llobera (2019) el patriarcat utilitza tres regles relatives al cos de les dones: 

la naturalització de la diferència sexual com inferioritat, la fragmentació del cos i 

l’experiència i l’objetualització dels subjectes a través de la medicalització i del 

poder. 

Llobera (2019) també explica que és una violència basada en el gènere, en tant 

que les societats patriarcals volen el control sobre el potencial reproductiu la 

sexualitat de les dones constitueix un aspecte clau per mantenir-les en una 

posició de subordinació, fet que implica que el personal del salut exerceixi el seu 

rol des d’una posició de poder i s’apropiï del cos i els processos reproductius de 

les dones. Això no podria existir sense la inferiorització i discriminació prèvia de 

la societat vers les dones.  

Per tant, només es pot entendre la violència obstètrica com un tipus de violència 

masclista i institucional. “Aquesta violència es conforma a partir de la violència 

contra les dones i la violència institucional, i aquestes se sustenten en sistemes 

de poder jeràrquics de gènere i de salut” (Llobera, 2019).  

García (2018) explica que la violència obstètrica és un tipus de violència invisible 

i que, per tant, està normalitzada i no sempre deixa marques visibles. Però, a 

més a més, s’exerceix sota l’estructura de l’Estat i les seves institucions, per això 

està socialment acceptada. Visibilitzar aquest tipus de violència resulta molt 
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complicat, perquè topa amb l’entramat social que, d’entrada, no vol veure res de 

tot això perquè no li convé.  

Això es relaciona amb la violència simbòlica. Pierre Bourdieu (1998) la definia 

com un tipus de violència “insensible i invisible per les mateixes víctimes” i que 

s’exerceix mitjançant canvis simbòlics de la comunicació i del coneixement, del 

desconeixement i del sentiment”. 

García (2018) justifica que la violència obstètrica és violència simbòlica perquè 

es pot exercir sense medicació de la força física, sobre un agent social amb la 

seva complicitat, ja que l’agent dominat no és conscient del seu estat de 

submissió, no se sent obligat a actuar i a pensar de la forma que ho fa perquè 

fer-ho suposaria anar en contra de l’ordre lògic o natural de les coses.  

Segons García (2018), el patriarcat busca i promou les diferències entre homes 

i dones, i això forma part de la base de la societat. Es poden trobar estereotips 

de gènere en tots els àmbits: jurídics, polítics, institucions... El control social, la 

jerarquia, l’opressió i la dominació s’exerceixen de totes les maneres possibles, 

tant de manera visible com invisible, tant físics com psicològics, sexuals o 

simbòlics. Llobera (2019) afegeix que la violència contra les dones és un 

fenomen complet i està basat en multitud de factors i ocupen nivells individuals, 

grupals, nacionals i mundials. La perspectiva teòrica feminista considera que és 

una violència basada en el gènere i que és producte dels valors culturals 

patriarcals i constitueix un mecanisme de control social per mantenir la 

subordinació de les dones.  

Aquesta relació de poder i submissió que exerceix el sistema patriarcal sobre les 

dones també es reprodueix en l’àmbit de l’atenció a la salut entre el personal 

sanitari i les pacients. L’entorn sanitari pot ser, doncs, generador de violència per 

les dones. El fet de desvaloritzar i intimidar les dones fa que es vegin relegades 

a un segon terme, com a contenidors de bebès, a simples coses, úters, que 

perden la seva confiança, que se senten incapaces de lluitar contra una 

maquinària que les supera.  

Per tant, la violència obstètrica és una forma de control social perquè legitima la 

passivitat de les dones, que no son alienes a l’estructura patriarcal on la 

passivitat és el que s’espera.  
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Malgrat que estiguin desaconsellades, també es continuen duent a terme 

pràctiques i protocols hospitalaris que no s’adapten als nous temps. El 

maltractament i la humiliació en entorns institucionals estan tan normalitzats que 

són el pa de cada dia. Tot plegat resulta una eina poderosa per aconseguir la 

submissió de manera tremendament subtil (García, 2018).  

Bellón (2015) també considera la violència obstètrica com un tipus de violència 

basada en el gènere, ja que en les societats patriarcals el control sobre el 

potencial reproductiu i la sexualitat de les dones és un aspecte clau per mantenir-

les en una posició de subordinació, i això fa que el personal de la salut exerceixi 

el seu rol des d’una posició de poder i s’apropiï dels cossos i dels processos 

reproductius de les dones. Això no podria existir sense la inferiorització i 

discriminació prèvia de la societat vers les dones.  

La violència obstètrica, en tant que és un tipus de violència de gènere, també és 

una forma de control social, ja que segueix el patró de subordinació de les dones 

i dominació del que és masculí. A més a més, en paral·lel, hi ha un patró de 

subordinació de la pacient i dominació del professional. Per tant, hi ha una doble 

discriminació i una doble subordinació que fa que les dones es trobin doblement 

desprotegides.  

La violència obstètrica pot enquadrar-se en dos àmbits: o com violència de 

gènere o com violència contra els pacients “en general”. Sigui com sigui, la 

violència obstètrica és mala praxis unida a la violència de gènere (García, 2018). 

De totes maneres, per García (2018), la violència obstètrica no és només 

conseqüència de protocols obsolets i de mala praxis mèdica, sinó que es tracta 

d’una forma més de violència de gènere: s’infantilitza les dones, se les tracta de 

manera paternalista i vexatoria, però està tan normalitzada que socialment 

resulta difícil la visibilització del problema. I la violència de gènere més perillosa 

és la que està invisibilitzada.  

Segons García (2018) hi ha altres tipus de violència, com el racisme, la xenofòbia 

o l’homofòbia que són independents de la violència obstètrica, però que 

interactuen amb ella. Pot haver-hi personal sanitari més sensible a aquestes 

qüestions i d’altres que mostrin aquestes actituds racistes, xenòfobes o 

homòfobes. Sigui com sigui, aquests tipus de violència interactuen amb la 
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violència obstètrica en particular i la violència hospitalària en general. Per tant, 

l’experiència del part pot estar envaïda per múltiples violències i pot tenir un 

resultat devastador.  

D’altra banda, el triangle de violència, definida per Johan Galtung (2016) 

estableix una relació entre els tres tipus de violència que podem trobar a la 

societat: la violència cultural, la violència estructural i la violència directa.   

Segons García (2018) es pot encabir la violència de gènere i, per tant, la violència 

obstètrica, en el triangle de la violència que va definir Galtung, ja que es tracta 

d’un mecanisme de control i subordinació entre les dones i té com a objectiu 

mantenir l’status quo de la dominació masculina. És una violència que es dona 

contra les dones pel simple fet de ser dones.  

El triangle de la violència simbòlica té tres vèrtexs: la violència cultural, la 

violència estructural i la violència directa.  

• La violència cultural és de tipus simbòlica. És present en obres d’art, a la 

ciència o a la religió. En totes aquelles manifestacions culturals d’una 

societat i es crea un marc que legitima aquestes actituds. Per exemple, 

les representacions de parts de posició de litotomia en productes culturals 

perpetua la imatge que els parts s’han de dur a terme en poca estona i 

estirada en una llitera.  

• La violència estructural és la més perillosa (García, 2018). Succeeix 

perquè no es poden satisfer les necessitats que es tenen (supervivència, 

llibertat, benestar...). S’origina en estructures socials i és la violència que 

més mata i més afecta les persones. A vegades està tan diluïda que 

dificulta molt la seva identificació i, per tant, tenir un pla d’acció sobre ella. 

Això entronca amb la medicina institucional, que gaudeix d’una posició 

privilegiada com a camp de la ciència encarregat de definir quan comença 

la malaltia i defineix què és sa i que no, també durant els embarassos.  

• La violència directa. És la que es realitza sobre les persones, ja sigui física 

o verbalment. És el tipus de violència més evident. És només la punta de 

l’iceberg, ja que està sustentada sobre les altres dues. En aquest ocasió 

trobaríem les episiotomies rutinàries, l’obligació de parir en posició de 

litotomia i el tracte vexatori vers les dones gestants, entre d’altres.  
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2.2.1.1. Medicina com un sistema de valors socials i personals 

La medicina occidental, com tants altres camps de la ciència, estan replets de 

valors que poden ser beneficiosos, però que també poden provocar l’exclusió i 

la discriminació d’una assistència de qualitat a determinats col·lectius. Entendre 

la medicina com un sistema afectat per valors socials i personals, influenciat per 

la política i l’economia, no vol dir devaluar el treball del personal de la salut, sinó 

que sovint és entesa com una autoritat inqüestionable i hegemònica. També està 

qüestionada per aspectes socials com el gènere, la posició econòmica i els valors 

i ideologies dels seus professionals. Ser conscient dels valors socials i personals 

en l’àmbit de la salut, juntament amb tota l’herència cultural i social que s’ha anat 

heretant, també pot ajudar a entendre el perquè de l’existència de la violència 

obstètrica.  

Els qui argumenten que la visió de la ciència és objectiva legitimen projectes 

científics que perpetuen l’existència de poders socials hegemònics, que 

bloquegen i exclouen a tots aquells sectors de població exempts de poder i que, 

en moltes ocasions, són dones, persones amb sexualitats no normatives, amb 

pocs recursos econòmics o discriminades per raons de raça.  

En aquest sentit, Foucault afirmava que la medicina no és un camp de 

coneixement pur i universal, sinó que està condiciona i vist pels ulls del moment 

històric, i els sistemes econòmics i polítics en els quals s’inscriu (Bellón, 2015).  

Això té conseqüències en tant que el discurs mèdic té el poder institucional i la 

legitimitat social per administrar i regular la vida. La medicina institucional 

assumeix una posició privilegiada com a camp de la ciència encarregat de definir 

quan comença la malaltia. Estableix què és sa, el que és malalt i què es 

considera normal i què no, seleccionant quins individus són aptes i quins no.  

Això no és pas nou, ni del segle XX. Per Bellón (2015), fins al Renaixement, la 

medicina institucional occidental ha estat creada i protagonitzada pels homes. 

Els genitals femenins han estat vistos com la forma invertida dels genitals 

masculins. Malgrat que a partir del Renaixement els cossos masculins i femenins 

es van veure com diferents, la visió del cos no va canviar, ja que la reproducció 

biològica és la funció primordial del cos femení. El cos femení ha estat vist 
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generalment com un actor passiu que té com a principal finalitat portar nous 

éssers al món.  

Part de la legitimitat de la medicina moderna ve de l’establiment d’un sistema de 

formació universitària en què els metges són formats com grups professionals. 

Això els hi dona un sentit de comunitat que valida la seva competència i els hi 

dona força per deslegitimar altres coneixements, com les llevadores o els 

curanderos tradicionals. A principis del segle XX, els homes de classe mitjana i 

alta dominaven el món de la professió mèdica en els països europeus i les seves 

colònies El control que els metges van aconseguir en el camp de la medicina en 

general i del camp de l’obstetrícia en particular ha tingut grans conseqüències en 

les condicions en què la majoria de dones pareixen avui dia (Bellón, 2015).  

La jerarquia de les relacions entre metges i dones embarassades i entre personal 

mèdic de diferents nivells, són factors que reforcen la idea que existeix un únic 

coneixement autoritzat que recau en els metges.  

L’autoritat cultural que la medicina ha guanyat provoca en la majoria de casos 

que el coneixement proporcionat pels seus professionals sigui acceptat com a 

natural i només basat en la raó, encara que això tingui conseqüències negatives 

pel benestar de les dones, a qui se li suprimeix i deslegitima el coneixement.  

Brigitte Jordan fa servir l’expressió “coneixement autoritzat” per referir-se que la 

medicina té el poder de regular la vida de les persones des del món en què 

neixen (Bellón, 2015).  

Ja més recentment, durant el segle XX, l’obstetrícia occidental ha difós la idea 

que el part és un esdeveniment mèdic, que es necessita monitoratge continu, 

administració de medicaments i intervenció professional. Aquests aspectes 

relacionats amb els efectes negatius d’aquesta manera d’actuar han estat 

objecte de denúncia des de la segona meitat del segle XX per activistes i 

professionals.  

En aquest context, la biomedicina només acceptaria l’assistència als parts que 

fos hospitalària, instrumentalitzada, i un tractament de l’embaràs i part com un 

moment patològic de la sexualitat femenina (Bellón, 2015).  
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2.2.1.2. Medicina i perspectiva de gènere 

Com hem vist anteriorment, la medicina no és una ciència neutral, objectiva i 

tampoc està lliure de prejudicis, sinó que està influenciada per qüestions de 

gènere, preocupacions i androcentrisme.  

Segons García (2018), la medicina hegemònica exclou sistemàticament els 

sectors exempts de poder com les dones, les persones amb pocs recursos o de 

determinades ètnies. Tots els patrons culturals s’han naturalitzat tant que s’han 

acabat legitimant.  

Des del principi de la història de la medicina ha estat androcèntrica i el cos 

masculí era la norma, el referent. El cos femení, per contra, s’ha vist com menys 

perfecte, deficitari. L’úter és una màquina i els cossos de les dones són immadurs 

i infantils. Segons García (2018), metges com Gregorio Marañón opinaven que 

la funció social de les dones estaria biològicament marcada per la seva funció 

reproductora, centrant-se en la maternitat.  

De fet, fins al Renaixement, la medicina entenia els genitals de les dones com la 

inversió dels genitals dels homes, que eren els normatius. Fins i tot en les 

descripcions clàssiques hi ha androcentrisme: els espermatozoides són actius, 

petits i eficients, mentre que els òvuls són passius, lents i suaus.  

No va ser a partir dels anys 70, amb l’auge dels feminismes, que es comença a 

plantejar la qüestió que les dones emmalalteixen de manera diferent que els 

homes.  

García (2018) recull les tres regles del patriarcat que s’apliquen sobre el cos de 

les dones que també es poden apreciar en l’àmbit de la medicina i que va definir 

Pastor (2004): 

• Naturalització de la diferència sexual com inferioritat: separació 

dicotòmica en categories binàries, on els barons són els actius, forts i amb 

poder, mentre que les dones són dèbils i submises. S’hauria de construir 

una ciència lligada a les diferències i a la perspectiva de gènere.  

• Fragmentació del cos i de l’experiència: les dones es troben 

desvinculades dels seus cossos. Aquests estan fragmentats, fet que 

dificulta el reconeixement i el relat dels símptomes. A més a més, l’excés 
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d’especialització i de tecnologia dificulta la visió holística del cos, com un 

tot interconnectat.  

• Objectualització dels subjectes: quan les dones pateixen les exigències 

socials de convertir-se en mers cossos manipulats per les modes, a través 

de productes cosmètics, cirurgia estètica i altres medicalitzacions 

innecessàries.  

 

2.2.1.3. Hospital com a institució disciplinària 

Michel Foucault (1976) va anar més enllà dels valors personals i culturals i va 

engendrar el concepte de biopoder i va definir l’hospital com una institució 

disciplinària. Això és fonamental entendre-ho perquè la violència obstètrica 

normalment no ve propiciada per part d’un professional amb voluntat directa de 

fer mal, sinó que està arrelada a la base de la nostra societat i en com ens 

relacionem amb els centres i professionals sanitaris i l’objectiu que té el patriarcat 

de controlar les masses i perpetuar el sistema.  

En aquest sentit, Foucault (1976) va formular el concepte biopoder com un 

mecanisme de poder aplicat pels estats capitalistes moderns per controlar les 

multituds. El control no s’exerceix per part d’un únic sobirà amb poder per matar 

els seus súbdits, sinó per altres vies més subtils de coacció. Focualt explica que 

a través de diferents mecanismes de biopoder, el control de la població pot 

administrar-se com quelcom racional i acordat per consens. L’estat modern és 

capaç de controlar els hàbits de salut de la població, les seves pràctiques de 

reproducció, els comportaments sexuals i defineix els paràmetres del benestar 

(Bellón, 2015).  

El biopoder, en la seva forma disciplinària, queda difuminat, s’exerceix de 

manera anònima, difosa i això el normalitza. I la violència més perillosa és la que 

està normalitzada (García, 2018).   

En aquest context i per Foucault (1976), els hospitals es converteixen en 

“institucions disciplinàries”.  

García (2018) defineix l’hospital com un lloc destinat a exercir una coacció, un 

control, una diferenciació entre el que està bé i el que està malament i la 

biomedicina és qui executa el biopoder.  
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Pel que respecta a la pràctica obstètrica, que és la reguladora i normalitzadora 

de la medicina femenina, té el rol de vigilar i sotmetre les dones. I té diferents 

accions violentes per aconseguir-ho: des dels exàmens mèdics en l’embaràs fins 

als tactes sense consentir o les maniobres que estan en un buit legal (com la de 

Kristeller).  

El part en institucions hospitalàries està reglat per estàndards industrials de 

productivitat, en què els cossos de les dones són tractats com obrers que han de 

ser controlats i disciplinats. Hi ha una clara divisió de la feina i el temps que està 

permès per aconseguir el producte que s’espera: un nadó sa. El resultat final és 

el gran objectiu i, per tant, no importa el procés vital que el lidera (Bellón, 2015). 

Per García (2018), el model mèdic hegemònic al qual estem acostumats prioritza 

el concepte de la malaltia, de curar, per sobre de la prevenció de la malaltia en 

qüestió i situa sempre el professional per sobre del pacient. De fet, la paraula 

“pacient” ja fa referència no només a la capacitat d’exercir paciència, sinó a la 

passivitat i a la cosificació d’ells, que són éssers passius i incapacitats de prendre 

decisions sobre la seva salut. Afegeix que els pacients haurien de ser considerats 

usuaris, clients del sistema de salut, i més quan es tracta d’un procés fisiològic 

normal com és el part.  

En el model mèdic actual les dones i professionals no poden establir un diàleg 

adequat perquè la desigualtat ho impedeix. A més a més, com que són dones la 

desigualtat és doble: per ser pacients i per ser dones. Les dones no són 

considerades subjectes amb criteri propi i no disposen d’un espai amb el qual 

parlar amb el metge del diagnòstic. No hi ha una reciprocitat ni participació 

(García, 2018).  

La visió del perill legitima el model biomèdic i la medicalització sense ser 

conscients del perill ja que, sovint, són construccions socioculturals que 

configura un determinant ordenament i controla de manera ritual els processos 

de la salut reproductiva de les dones. Aquest control i aquesta vigilància cap a 

les dones embarassades tenen una sèrie de conseqüències que detalla García 

(2018): 

• Una visió patològica i negativa dels cossos de les dones.  

• Un sentiment de por per part de les dones del seu embaràs, part i puerperi.  
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• Una invalidació del coneixement de les dones del seu embaràs, part i 

puerperi i de les sensacions experimentades.  

• La necessitat de control mèdic en embarassos de baix risc.  

En les relacions que estableixen les dones gestants amb els professionals de la 

salut es reprodueixen les estructures socials de gènere. Si una dona no se sent 

prou empoderada, quedarà anul·lada i la confiança en ella mateixa es destruirà, 

fet que provocarà un augment de dependència respecte als especialistes.  

Per altra banda, cal destacar que els professionals també pateixen violència 

obstètrica. Com hem vist anteriorment, la violència obstètrica és estructural i, per 

tant, es perpetua en un sistema que la legitima i la invisibilitza. Precisament 

perquè està invisibilitzada també fa que les dones sanitàries portin a terme 

aquesta violència, per culpa del al sistema de jerarquies i al sistema patriarcal 

aquesta violència es pot fer de forma inconscient (García, 2018).  

 

2.2.1.4. Els tres models de salut 

Tot el que s’ha explicat fins ara encaixa dins del model mèdic hegemònic que va 

definir Menéndez (1992), però ell diferencia tres models de salut:  

• Model mèdic hegemònic: propi de la biomodecina. És purament biològic i 

no multidimensional.  

• Models alternatius subordinats: on s’integren les pràctiques que 

normalment es denominen “tradicionals”.  

• Models d’autoatenció mèdica: la mateixa persona o persones properes 

atenen la salut, sense la necessitat que intervingui un professional.  

Per altra banda, David Warner (1980) diferencia sis criteris que donen una idea 

cap a on s’han dirigit les ciències socials vers la seva relació amb la medicina: 

1) La cura de la salut no és un dret de tots, sinó una responsabilitat de tots.  

2) L’objectiu de qualsevol activitat o programa de salut ha de ser capacitar a 

cada persona perquè cuidi la seva pròpia salut.  

3) Si rep informació clara i senzilla, la gent pot evitar tractar a casa els 

problemes més freqüents de salut.  
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4) Els coneixements mèdics no han de ser un secret entre poques persones, 

sinó que s’han de compartir entre tots.  

5) Les persones amb pocs estudis són tan responsables i intel·ligents com 

les persones amb estudis superiors.  

6) La cura bàsica de la salut no ha de ser entregat des de fora, sinó que s’ha 

de promoure dins de la comunitat.  

 

2.2.2. Embaràs com a patologia  

Part de la culpa que es perpetuï violència obstètrica és perquè l’embaràs ha estat 

percebut com una malaltia, com quelcom que s’ha de tractar i que necessita la 

intervenció continuada de professionals que confirmin que no hi ha cap 

contratemps ni alteració.  

El part al segle XXI és percebut per la gran majoria de la societat com una 

patologia, com un procés que fa molt de mal, complex i molt perillós, on el més 

important és el nadó, que el producte estigui bé (viu). Les mares són un 

contenidor i la idea de benestar s’estableix des de la perspectiva del triomf 

tecnocràtic: aconseguir un producte.  

La patologització de l’embaràs comença quan la dona es queda embarassada i 

va a la llevadora o a l’obstetra per la primera visita. A partir d’aquí es començaran 

a fer anàlisis, test O’Sullivan, triple screening i ecografies (en realitat, només són 

necessàries dues o tres ecografies al llarg de l’embaràs), però també altres 

proves per descartar diabetis gestacional, cultiu anal i vaginal per detectar 

esteptococo i monitoratges al final de l’embaràs per tothom, tot i que només estan 

indicades per fetus amb cardiopaties (García, 2015).  

Segons l’Estratègia d’Atenció al Part Normal (2013), des del principi les dones i 

les seves parelles han de disposar de tota la informació necessària sobre com 

és el procés de l’embaràs i el part des d’un punt de vista fisiològic, perquè no 

visquin aquests moments amb por i incertesa.  

García (2015) explica que l’embaràs és un procés natural i que, malgrat que hi 

ha embarassos que poden presentar complicacions i que requereixen més 

supervisió, hi ha d’altres que no. En molts casos s’acaba produint un efecte 

nocebo; el nerviosisme i la tensió augmenta només per acudir a una visita 
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rutinària i acaba sent una profecia autocomplerta: quan patologitzem un estat, 

aquest es pot convertir en tal.  

Hi ha un debat entre la visió dels parts: la intervencionista (parts medicalitzats) i 

la visió humanista (parts naturals). El concepte part respectat és un tipus de part 

en què es tindran en compte durant tota l’estona els desitjos de la mare, i serà 

ella qui podrà decidir els tempos i es responsabilitzarà de la seva pròpia salut. 

Llavors, podem definir quatre aspectes entorn del part (García, 2018): la fisiologia 

del part, els desitjos i necessitats de cada dona, els drets de les dones i els drets 

dels bebès.  

La patologització no és en va pel patriarcat. La repressió de la sexualitat com 

mecanisme de control a la població també inclou la maternitat. Patologitzant 

l’embaràs s’aconsegueix una desconnexió entre les dones i els seus cossos. El 

patriarcat busca aquesta desconnexió perquè així redueix la sexualitat femenina 

al coit, als genitals i a la dominació dels homes sobre les dones (García, 2018).  

La patologització no és única en l’embaràs. També succeeix en totes les altres 

etapes de la sexualitat femenina com la menstruació, l’anticoncepció i la 

menopausa. El sistema mèdic ha usurpat la confiança que abans tenien les 

dones en l’autoregulació del seu cos.  

 

2.2.2.1. Sobremedicalitació 

Molt relacionat amb la patologització està la sobremedicalització, tot i que és un 

problema que va més enllà de l’embaràs i el part.  

La sobremedicalització també està influenciada pel gènere. Segons Llobera 

(2019), les qüestions relacionades amb la sexualitat i reproducció femenines es 

converteixen en processos patològics que necessiten ajuda mèdica (assistencial 

o farmacològica) perquè marxin correctament.  

Per García (2018), l’excés de medicalització a Occident és tal que les persones 

es mediquen per prevenció i al mínim símptoma. Aquests excessos afecten més 

a les dones, sobretot pels missatges que hi ha en els mitjans de comunicació i 

per les confusions entre bellesa i salut. Les dones s’automediquen un 17% i els 

homes un 14,46%.  
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2.2.3. Mecanismes de control presents durant el part 

Perquè tot l’engranatge del biopoder i de l’hospital com a institució disciplinària 

que definia Foucault funcioni es necessiten uns mecanismes de control durant el 

part. En aquesta línia, Sadler (2004) fa una distinció dels mètodes de 

subordinació social presents en l’atenció medicalitzada d’un part hospitalari i que 

recull García (2018): 

• Homogeneïtzació: no es consideren les diferències entre les dones. Se 

les tracta com a subjectes passius del sistema de salut.  

• Patologització: les dones embarassades o de part se les consideren 

malaltes. Fan servir els mateixos procediments per dones que tenen 

embarassos de baix risc i per les que tenen un d’alt risc. Impedeixen que 

les dones confiïn en les seves sensacions.  

• Fragmentació: s’aïllen dels processos fisiològics dels factors emocionals, 

ambientals, culturals i socials.  

• Naturalització: es tracta les dones com a éssers que pertanyen a la natura 

i que són poc racionals. Se les infantilitza.  

• Contaminació: se’ls recorda que han de seguir les pautes i no interferir en 

la feina dels professionals.  

• Culpabilització: es responsabilitza a les dones de les dificultats que es 

puguin produir durant el part.  

 

2.2.3.1. El concepte de territorialitat 

Segons el doctor Wagner i tal com recull García (2018), la disminució de la 

mortalitat materna-infantil no és deguda al fet que els parts occidentals es 

traslladessin a hospitals, sinó a altres factors com una millor nutrició, millora de 

salut de les dones i millors condicions d’higiene.  

D’altra banda, és important l’aspecte simbòlic de la territorialitat, ja que el territori 

no és una realitat construïda a partir de l’apropiació i representació que les 

persones fan de l’espai (García, 2018).  

Això vol dir que, quan estàs en el teu entorn, no et sents agredida, jugues amb 

les teves pròpies regles i això fa que, psicològicament, hi hagi una diferència molt 
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gran entre com es desenvolupa un part en “el teu territori” i com ho fa un “en el 

territori dels altres” (García, 2018).  

En aquesta mateixa línia, García (2018) afegeix que està intrínsecament 

relacionat amb el locus de control, que fa referència al grau en què les persones 

senten que tenen o no el control sobre la seva vida. El valor simbòlic de la 

territorialitat i el locus de control poden observar-se en els parts que es 

desenvolupen en hospitals, però del revés, ja que molts parts s’aturen a causa 

de la por i de l’estrès. Quan una persona té por o estrès el seu cos produeix 

adrenalina i impedirà que el treball de part marxi correctament.  

 

2.2.3.2. El part a l’hospital 

Com es tancava el punt anterior, els parts a l’hospital, i a diferència dels parts a 

casa, és el professional sanitari qui mana i qui té poder sobre el cos de les dones, 

que es poden sentir vulnerables i acaben sotmetent-se al paternalisme i 

col·laborant amb ell.  

Els professionals presents en un part hospitalari poden ser: 

• Llevadores.  

• Ginecòleg obstetra.  

• Anestesista. 

• Equip d’infermeria. 

• Pediatra.  

• Estudiants d’infermeria i/o de medicina 

A la sanitat pública les llevadores són les encarregades dels parts normals, i els 

ginecòlegs només estan presents per si hi ha cap complicació. En canvi, en la 

sanitat privada els ginecòlegs porten a terme tot el procés. Segons García 

(2018), hi ha més de 14 estudis que demostren que les llevadores fan moltes 

menys intervencions que els ginecòlegs.  

A Espanya hi ha una vintena d’hospitals iHan (iniciativa per la Humanització de 

l’Assistència al Naixement i la Lactància). Aquests centres hospitalaris ofereixen 

una assistència al part basada en l’Estratègia d’Atenció al Part Normal del 

Sistema Nacional de Salut. Per tant, es respecta contínuament el criteri de la 
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persona gestant, tant per la realització o no de maniobres, que es pugui col·locar 

en la posició que prefereixi, respectar el seu ritme, minimitzar l’ús d’instruments 

i afavorir el contacte pell amb pell.  

 

2.2.3.3. Part tecnocràtic 

Si durant tot el procés de l’embaràs s’ha patit una sobremedicalització i s’ha 

entès l’estat com una patologia, sembla evident que, a l’hora del part, el tracte 

anirà en la mateixa línia: els professionals es refiaran de les dades que mostrin 

les màquines com els monitors i l’ecògraf, però no dels instints de les mares.  

La primera persona que va fer servir l’expressió “part tecnocràtic” va ser 

l’antropòloga especialitzada en reproducció Robbie Davis-Floyd l’any 1993 per 

referir-se a l’obstetrícia moderna que es contraposava a les posicions properes 

del part natural (Bellón, 2015).  

Segons García (2018), en el seguiment de l’embaràs i el part l’interès s’ha 

traslladat a les eines tecnològiques com l’ecògraf. Abans les mares explicaven 

com estaven, però ara no importa el que digui la mare perquè el fet objectiu, la 

realitat, és el que mostri la màquina.  

Jordan (1997) explica que la majoria de les dones que tenen parts en centres 

hospitalaris senten que no se les tenia en compte fins que una màquina o el 

metge confirmés que era cert. Si una dona expressava el desig d’empènyer, no 

ho podia fer fins que el metge no hagués donat el vistiplau.  

En els parts hospitalaris, tecnicalitzats, es substitueix la simbiosi de dos membres 

actius, que són la mare i el bebè per bebè-màquina. Aquesta màquina (la mare) 

és un element actiu que aporta informació, però les sensacions i intuïcions de la 

mare es veuen ignorades.  

El paradigma tecnocràtic és el que impera en l’assistència obstètrica occidental 

i en el que prevalen la ciència biomèdica, l’alta tecnologia, la productivitat 

econòmica i el govern d’institucions patriarcals o androcèntriques com la 

medicina i la ginecologia (García, 2018).  
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És un model d’assistència institucionalitzat, intervencionista i on es produeix una 

medicalització dels processos normals. També es caracteritza per una obsessió 

pel control biotecnològic i una organització protocalitzada. Les dones es veuen 

desdoblades perquè viuen els seus embarassos i els seus parts a través de 

màquines analitzades per especialistes i on la seva experiència no té 

importància. Els experts ja no miren les gestants, sinó a les màquines i potencien 

el poder de la tecnociència en les definicions de la salut i la malaltia, anul·len el 

saber i l’autonomia de les dones (García, 2018) 

Stoller (1974) va descriure els elements que permeten el control biomèdic: 

• El monopoli del model biomèdic en l’atenció obstètrica, amb altes tasses 

de medicalització.  

• La institucionalització de l’atenció en centres hospitalaris on els parts es 

perceben com moments de perill.  

• La uniformització, l’especialització i la fragmentació de les cures, fet que 

implica una uniformitat de l’atenció. Totes les dones passaran pels 

mateixos protocols, procediments i proves.  

• La confiança de la tecnologia com a instrument neutral i objectiu 

d’aportació de dades.  

• La imposició de l’autoritat i del poder dels professionals sanitaris perquè 

les dones acceptin i admetin les seves decisions.  

Segons l’OMS un part medicalitzat és aquell que, malgrat haver-se iniciat de 

manera espontània, és dirigit mitjançant oxitocina sintètica, trencament de 

membranes i altres pràctiques que tenen com a objectiu escurçar la seva duració. 

Això provoca una “cascada d’intervencions” perquè com més intervencions es 

portin a terme, més intervencions seran necessàries (García, 2018).  

Segons García (2018), a Espanya només el 10% de les intervencions 

obstètriques que es realitzen habitualment estan basades en l’evidència 

científica. Per tant, hi ha un 90% que poden causar danys sense beneficis 

demostrats. A més a més, els historials no recullen sempre les pràctiques o les 

conseqüències que s’han fet i les cesàries i els parts instrumentalitzats poden 

deixar seqüeles físiques i psicològiques com depressió i síndrome d’estrès 

posttraumàtic.  
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D’altra banda, segons l’Estratègia d’Atenció al Part Normal, l’abús de l’epidural 

està influenciat per diversos factors, com el de no estar acompanyada per una 

persona de confiança i el no oferiment d’altres mètodes per alleugerir el dolor, 

com aigua calenta, autoadministració d’òxid nitrós, pilotes de massatge pelvià, 

entre d’altres.  

Si l’atenció obstètrica de la biomedicina se centra en la tecnologia, s’allunya de 

les emocions. Moltes dones destaquen com a l’aspecte emocional no se li dona 

importància durant l’atenció obstètrica (García, 2018).  

D’altra banda, s’estima que a Espanya han estat denunciats un de cada tres 

ginecòlegs entre 1995 i 2004. El 40% d’aquestes denúncies per motius 

relacionats amb el consentiment informat. Això porta a la medicina defensiva, 

que està basada en un model sanitari on com més facis, millor professional ets. 

Però en obstetrícia és el contrari: com més accions emprenguis, la cascada 

d’intervencions augmentarà més i l’experiència final del part pot ser més negativa 

(García, 2018).  

 

2.2.3.4. La mare com a màquina i el bebè com a producte 

Els alts nivells de control mèdic durant l’embaràs i el part que hem descrit 

anteriorment provoquen sentiments d’explotació a algunes dones que no tenen 

cap oportunitat d’escollir el ritme i les condicions del part imposades per les 

rutines i polítiques hospitalàries.  

Per tant, la medicalització i la tecnologia es converteixen en aspectes clau en el 

control de la reproducció biològica i en una manera de reforçar els discursos 

sobre la maternitat i paternitat. Les mares han de ser obedients i sotmetre’s al 

control i actuacions mèdiques, mentre que els pares han d’estar exclosos de 

contribuir en les primeres cures (Bellón, 2015). 

Jordan (1997) mostra que a la majoria dels parts hospitalaris a les dones no se’ls 

prenia seriosament fins que no es confirmaven els seus símptomes a través de 

màquines. El rol de l’accés a la tecnologia també serveix per reforçar que hi ha 

un únic coneixement autoritzat.  
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Com que el part és percebut com una patologia, el que importa és que el nadó 

estigui bé, que el producte estigui sa. La mare, per tant, és una màquina. En la 

patologització dels parts es va sotmetre la sexualitat, el coneixement dels cossos 

i la cultura matriarcal.  

García (2018) fa una vinculació entre les fases dels rituals de pas amb el 

paradigma dels parts hospitalaris: 

• Fase de separació: es produeix una desvinculació individual. S’allunya la 

dona de tots els objectes personals i se li ofereix una camisola com a la 

resta de les altres gestants. L’única individualitat és una polsera amb el 

seu nom.  

• Fase de marge: La mare gestant s’ha convertit ja en pacient i entra de ple 

en el ritual de part hospitalari. Això implica que s’ha d’entregar a l’autoritat 

com qui s’entrega als déus en els temples.  

• Fase d’agregació: el ritual s’ha consumat i es torna a l’estabilitat de nou. 

Les mares són conduïdes des del temple (la sala de parts) cap a una 

habitació on estaran els seus objectes personals i recuperarà a poc a poc 

la seva individualitat.  

 

2.2.4. Regulació i penalització de la violència obstètrica 

Tal com explica Bellón (2015), Veneçuela va ser el primer país del món en fer 

servir el terme violència obstètrica. Això va ser l’any 2007 i dins del marc de La 

ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Dos 

anys després, el 2009, s’hi va sumar Argentina. Els estats mexicans de Durango, 

Veracruz, Guananjuato i Chiapas ho van fer a la mateixa època, però no va ser 

fins al 2014 que tot l’estat de Mèxic la va reconèixer i va modificar les lleis vigents 

per incloure la violència obstètrica com una pràctica punible.  

Segons l’informe Obstetric violence. The new goal for research, policies and 

human right on childbirth (CORDIS, 2018) a Europa el tema ha estat discutit per 

les organitzacions dels drets humans i moviments socials, però cap país ha 

aprovat cap legislació al respecte i només existeixen recomanacions.  
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Encara que no siguin jurídicament vinculants, García (2018) exposa que fa més 

de 30 anys que es fan conferències internacionals sobre els drets humans que 

alerten de la importància del respecte als drets sexuals i reproductius. Per 

exemple, la Convenció Sobre l’Eliminació de Totes les Formes de Discriminació 

Contra la Dona (1979), Declaració de Nacions Unides sobre l’Eliminació de la 

Violència contra la Dona (1993), Quarta Conferència Mundial sobre la Dona 

(1995) o la Convenció Interamericana per Prevenir, Sancionar i Erradicar la 

Violència contra les Dones (1996).  

Malgrat que en la majoria de declaracions i conferències anteriors es defineix la 

salut sexual i reproductiva com una part inalienable, integral i indivisible dels 

drets humans universal, es continuen violant sistemàticament els drets humans 

en general i els drets de les dones en particular (Magarita, 2018).  

Destaca la Declaració de Fortaleza, una conferència organitzada per l’OMS l’any 

1985, on es parlava sobre la tecnologia apropiada pel part a Fortaleza (Brasil), 

amb l’assistència de personal sanitari, sociòlegs, psicòlegs, economistes, 

administradors sanitaris i mares. Les recomanacions es basen en el principi que 

cada dona té el dret fonamental de rebre atenció prenatal apropiada, que la dona 

té un paper central en tots els aspectes i que els factors socials, emocionals i 

psicològics són decisius.  

Segons aquestes recomanacions, les dones han de poder escollir, ha d’existir 

informació pública sobre els hospitals i les seves estadístiques, les llevadores 

han de ser les encarregades dels parts eutòcics (normals, vaginals, fisiològics), 

les cesàries no poden superar el 10-15% i s’insisteix en la inconveniència de 

rituals de medicalització sense justificació: ènemes, rasurats, monitoratge fetal, 

posició litotòmica, episiotomies, induccions, administració rutinària de fàrmacs, 

ruptura artificial de membranes, etc.. També s’ha de fomentar el contacte pell 

amb pell, la no separació de la mare i el nounat i la lactància materna.  

García (2018) també rescata la Conferència Mundial dels Drets Humans 

celebrada a Viena l’any 1993, on l’Assemblea General de les Nacions Unides va 

aprovar la Declaració sobre l’Eliminació de la Violència contra la Dona. Dos anys 

més tard, el 1995, a la IV Conferència Mundial sobre la Condició Jurídica i Social 

de la Dona es va explicar que s’han d’avaluar les relacions entre dones i homes 
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dins del concepte de gènere. Des d’aquell mateix any, l’ONU reconeix la violència 

de gènere com un dels principals problemes per aconseguir la llibertat i el gaudi 

de drets per part de la dona.  

Si s’analitza qualsevol situació de violència obstètrica, es pot comprovar que es 

vulneren diferents drets. L’administració de medicaments en contra de la voluntat 

dels pacients o dur a terme tractaments sense el consentiment exprés interfereix 

amb el dret a la vida privada. S’ha de basar en una llei i ser absolutament 

necessari perquè es pugui justificar (García, 2018). 

  

2.2.4.1. El cas d’Espanya  

Segons l’estudi The magnitude of the problema of obstètric violence and its 

associated factors: A cross-sectional study (Martínez Galiano et al., 2021) dos 

de cada tres dones pateixen aquest tipus de violència a Espanya.  

Espanya no té una legislació específica en què es condemni la violència 

obstètrica, però té diferents normes i estratègies que haurien d’ajudar a disminuir 

el nombre de casos (García, 2018): 

• La legislació existent en matèria d’igualtat i de prevenció de la violència 

de gènere. 

• Les recomanacions de l’OMS.  

• La Declaració Universal de Drets Humans.  

• La Llei d’Autonomia del Pacient.  

• El Consentiment Informat i el Pla de Part.  

• L’estratègia d’atenció al part normal. 

• Els hospital iHan. 

• Diferents protocols i recomanacions de pro d’un part més respectat que 

poden donar-se de manera individual en els hospitals o legislacions 

autonòmiques específiques.  

La Constitució Espanyola, a l’article 43, apartat 1, afirma que “es reconeix el dret 

a la protecció de la salut”.  
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La Llei d’Autonomia del Pacient, la llei 41/2002 del 14 de novembre, (BOE, 2002) 

exposa quins són els drets i obligacions dels pacients i defensa l’ús el 

consentiment informat. Aquest document és el procediment mèdic formal que té 

com a objectiu aplicar el principi d’autonomia del pacient, per tant, ser reconegut 

com una persona lliure i capaç de prendre les seves decisions. En conseqüència, 

suposa l’obligació de respectar als pacients com a individus i fer honor a les 

seves preferències respecte als cuidats mèdics.  

Un consentiment informat ha d’explicar al detall en què consisteix el procediment 

al qual se sotmetrà el pacient. Els professionals, per la seva part, estan obligats 

a prestar un servei adient, complint els deures d’informació i documentació 

clínica i respectant sempre les decisions dels pacients. Però, a l’hora de 

proporcionar informació s’ha de fer de la manera més adequada, ja que, per 

exemple, si una dona està en un moment de gran vulnerabilitat i necessita 

delicadesa, com en un part, s’ha d’informar tenint en compte aquestes 

circumstàncies. La informació no és quelcom optatiu, és un imperatiu legal, ètic 

i deontològic (García, 2018).  

També García (2018) defineix l’autonomia com un model contrari al 

paternalisme, on el pacient és capaç de prendre les seves decisions. Les dones 

embarassades haurien de tenir sempre tres tipus d’autonomia: decisòria, 

informativa i funcional. De totes maneres, segons l’Observatori de Violència 

Obstètrica d’Espanya en el 50,1% dels casos es va actuar prescindint del 

consentiment de les dones.  

Al seu torn, la Llei 14/1986, del 25 d’abril, General de Sanitat (article 10.5) 

reconeix el dret del pacient a rebre informació de manera comprensible. La 

informació ha de ser completa, continuada, verbal i escrita, sobre el procés i que 

inclogui el diagnòstic, el pronòstic i les alternatives de tractament.  

Totes les lleis exposades anteriorment, però, es tracten de textos generalistes 

que no especifiquen res i que no penalitzen la violència obstètrica. Tampoc tenen 

transversalitat de gènere. Per tant, a Espanya no existeix cap reconeixement 

legal de la violència obstètrica, tot i que a les diferents legislacions autonòmiques 

podem trobar alguns aspectes relatius a la independència de la mare o a la 

defensa del procés natural del part. A Andalusia, en el decret 101/95 es 
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reconeixen els drets com la no medicalització del part, el dret al contacte pell 

amb pell i a l’acompanyament.  

A Catalunya, el 13 de gener del 2021 va entrar en vigor la llei 17/2020, del 22 de 

desembre, de modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la 

violència masclista. Aquesta llei amplia la tipologia de violència masclistes i 

inclou la violència obstètrica.  

En aquest cas, el text considera la violència obstètrica i la vulneració de drets 

sexuals i reproductius consisteix a “impedir o dificultar l’accés a una informació 

veraç, necessària per a la presa de decisions autònomes i informades. Pot 

afectar els diferents àmbits de la salut física i mental, incloent-hi la salut sexual i 

reproductiva, i pot impedir o dificultar a les dones prendre decisions sobre llurs 

pràctiques i preferències sexuals, i sobre llur reproducció i les condicions en què 

es duu a terme, d’acord amb els supòsits inclosos en la legislació sectorial 

aplicable. Inclou l’esterilització forçada, l'embaràs forçat, l'impediment 

d'avortament en els supòsits legalment establerts i la dificultat per a accedir als 

mètodes contraceptius, als mètodes de prevenció d’infeccions de transmissió 

sexual i del VIH, i als mètodes de reproducció assistida, i també les pràctiques 

ginecològiques i obstètriques que no respectin les decisions, el cos, la salut i els 

processos emocionals de la dona”.  

Tot plegat fa que denunciar per la via legal sigui molt complex, ja que no hi ha 

cap rerefons legal i com menor sigui el dany (segons criteris jurídics), més 

complicat serà demostrar-lo. Qualsevol pacient que denuncia la mala praxi d’un 

professional sanitari haurà de superar diferents barreres, a part dels costos 

econòmics i la majoria no arribarà a judici. Per tant, en la majoria dels casos, les 

víctimes només poden fer ús d’un full de reclamació dels propis centres 

hospitalaris, que no tenen cap poder sancionador (García, 2018).  

D’altra banda, a Espanya també s’han publicat textos no jurídics amb la voluntat 

de millorar l’experiència de part.  

L’any 2008, Espanya va publicar Estratègia d’Atenció al Part Normal, que s’ha 

convertit en la referència d’actuació. Té com a objectiu la humanització del part, 

millorar la qualitat assistencial i mantenir els nivells de seguretat actuals com a 

objectiu general. També revisa les pràctiques actuals i elimina intervencions que, 
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a vegades, són innecessàries, com l’episiotomia, el rasurat i l’ènema. Derivats 

d’aquesta estratègia, s’han elaborat altres documents com Maternitat 

hospitalària. Estàndards i recomanacions (2009), Guia de Pràctica Clínica sobre 

l’atenció al part normal (2010) i la Guia de pràctica clínica d’atenció a l’embaràs 

i puerperi (2014).  

El pla de part és un suport documental que recull la voluntat de la mare, però 

només respecte al part i com li agradaria que fos l’actuació del personal sanitari.  

L’any 2014 es va aprovar la Guia de pràctica clínica d’atenció a l’embaràs i 

puerperi. Té com a finalitat posar les bases dels protocols hospitalaris per 

aconseguir que els parts siguin cada vegada menys intervencionistes, menys 

medicalitzats i que l’atenció sigui més respectuosa.  

 

2.2.4.2. Les recomanacions i la realitat d’Espanya 

Com s’ha comentat anteriorment, les úniques indicacions que tenen els hospitals 

i professionals espanyols son les recomanacions que poden fer les institucions i 

els documents publicats com l’Estratègia d’Atenció al Part Normal o 

l’Organització Mundial de la Salut.  

García (2018) recull la comparació de la primera avaluació de l’Estratègia 

d’Atenció al Part Normal en el Sistema Nacional de Salut, realitzada l’any 2011 i 

revisada l’any 2015. Segons l’informe, només el 15,5% dels protocols 

hospitalaris inclouen totes les recomanacions.  

Procediment Recomanació 

EAPN 

Hospitals 

que 

compleixen 

No rasurar el perineu  100% 84,5% 

No administrar un ènema 100% 78,6% 
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Permetre un acompanyant 

de manera ininterrompuda 

100% 84,5% 

Permetre un acompanyant 

durant el procés de part 

100% 87,4% 

Permetre que la gestant 

esculli lliurement la posició 

100% 72,8% 

Permetre la ingesta de 

menjar i beguda 

100% 71,8% 

No col·locar via intravenosa 

de manera rutinària 

100% 46% 

No trencar la bossa de 

manera rutinària 

100% 46% 

Administració d’oxitocina 5-10% 53,3% 

Inducció del part <10% 19,4% 

Informes de part 

completament completats 

100% 67% 

Parts amb epidural 30 – 80% 72,2% 

Posició de litotomia  <30% 87,4% 
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Maniobra de Kristeller 0% 26,1% 

Episiotomies  <15% 41,9% 

Esquinços de tipus III i IV 

després d’episiotomia  

1-5% 4,7% 

Esquinços de tipus III i IV 

sense episiotomia 

0,5 – 3% 1% 

No pinçar el cordó amb 

batec com a pràctica 

habitual 

100% 63,1% 

Parts instrumentals <15% 19,5% 

Parts amb ventosa <7% 10,2% 

Parts amb fòrceps <5% 6,1% 

Parts amb espàtules <5% 3,2% 

Tassa de cesàries  <15% 22,02% 

Part vaginal després d’una 

cesària  

60 – 80% 44,2% 

Centres que compleixen 

totes les recomanacions 

100% 15,5% 
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García (2018) també fa una comparativa entre les recomanacions de l’OMS i els 

procediments que es duen a terme a Espanya: 

 

 

2.2.4.3. Violència obstètrica i pandèmia de la covid  

No es pot passar per alt tota la situació de crisi sanitària que s’ha viscut des del 

març del 2020 i com això ha afectat, també, l’atenció al part i a l’embaràs i ha 

vulnerat els drets de moltes dones. García (2018) fa referència a 

“l’empoderament delegat” que consisteix en que la persona gestant tingui un 

acompanyant durant el part perquè ella està en un moment de gran vulnerabilitat. 

En moltes centres hospitalaris aquest acompanyament s’ha vist suprimit com a 

mesura preventiva de nou contagis.  

Segons l’estudi Quality of facility-based maternal and newborn care around the 

time of childbirth during the COVID-19 pandemic: online survey investigating 

maternal perspectives in 12 countries of the WHO European Region (Lazzerini 

et al., 2021), el 62% de les dones no van estar acompanyades en la sala de parts 

durant els primers 16 mesos de la pandèmia.  

Aquest mateix estudi també recull que el 42% va tenir dificultats per obtenir 

l’ajuda que necessitava durant el part i el 31% sobre la lactància.  

Procediment Espanya Recomanacions OMS 

de 1985 

Cesàries 21,9% -del 15% 

Contacte pell amb pell 50,2% +del 80% 

Episiotomies  41,9% 15% 

Induccions 19,4% 10% 

Maniobra de Kristeller 26,1% 0 

Oxitocina sintètica 53,3% 5-10% 

Parts instrumentals 19,5% 15% 

Parts vaginals després 

d’una cesària 

44,2% 60 – 80% 

Posició de litotomia  87,4% -del 30% 
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Segons aquest estudi, les persones gestants de Croàcia, Romania i Sèrbia van 

tenir els nivells més baixos d’atenció materna i neonatal. Per contra, les que 

millor van estar van ser les dones de Luxemburg, Espanya, Suècia i Alemanya.  

 

2.2.5. Conseqüències per les mares i pels nadons 

Les experiències de violència obstètrica deixen una marca important en el record 

i en la vida de les persones que l’han patida. Les dones durant l’embaràs, el part 

i el puerperi estan en condicions de gran vulnerabilitat, però no per l’embaràs o 

el part en si mateixos, sinó perquè l’entorn sanitari els pots treure poder de 

decisió (Llobera, 2019). 

Ser víctima de violència obstètrica té unes conseqüències irremeiablement. 

García (2018) explica que les víctimes de violència obstètrica relaten com van 

notar una sensació de pèrdua de poder (fent-les sentir inferiors i com que no 

tenien veu). També com se les ignorava, ja que el personal sanitari mirava la 

pantalla de l’ordinador en lloc d’establir contacte directe, no escoltava les 

necessitats específiques, va actuar per protocol i com si totes les dones fossin 

iguals, i van fer servir un llenguatge confús com a mètode de separació entre 

professional i pacient. A més a més, moltes de les dones van posar èmfasis en 

la manca total d’empatia. 

Pel que fa respecte a la fisiologia del part, Odent (2011) afegeix que una 

assistència despersonalitzada, monitoritzada tecnològicament i amb manca de 

privacitat són factors que obstaculitzen la relaxació necessària per alliberar les 

hormones. També exposa que les intervencions mèdiques i tecnològiques poden 

tenir conseqüències a llarg termini en el desenvolupament personal del nounat, 

afectant la seva sociabilitat i incrementant les possibilitats de desenvolupar 

comportaments agressius o suïcides. 

Moltes dones han expressat una sensació de batalla durant l’embaràs i el part. 

Hi ha una sensació de viure el part amb un gran cansament sense poder gaudir-

lo per estar tota l’estona en una lluita constant per tot (García, 2018). 

En aquest mateix sentit, Llobera (2019) detalla que el fet que l’atenció no sigui 

personalitzada, propera i de qualitat, desperta en les dones sentiments 
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d’inseguretat i preocupació. En el part, els sentiments que més acompanyen les 

dones són la inseguretat, l’angoixa, la impotència, la vergonya, la incomoditat, la 

por, la tristesa, la frustració, la vulnerabilitat i la soledat.  

Una figura molt rellevant per García (2018), com ja s’ha comentat en l’apartat 

anterior, és la de l’acompanyant, que defineix com a “empoderament delegat” 

perquè per molt empoderada que estigui la dona, en un moment tan delicat com 

el part, és molt complicat aconseguir les coses per elles soles.  

Segons Laura Gutman (2007), una mala experiència pot produir desconnexió, la 

qual cosa afectarà el vincle durant el puerperi: si les dones experimenten 

maltractament durant els seus parts, quan acaba l’experiència intentaran 

desconnectar. Aquesta desconnexió es pot manifestar en forma de rebuig al 

nouvingut, rebuig al cos, rebuig a l’experiència del part, però també es pot 

mostrar en forma de tristesa, depressió o estrès posttraumàtic durant el puerperi 

(García, 2018). 

El puerperi és el temps després del part. És un moment delicat per moltes dones, 

que es poden sentir més vulnerables o amb un estat anímic més variable. La 

psicòloga Laura Gutman (2007) defineix el puerperi com un moment de crisis 

vital on la dona es troba amb la seva pròpia ombra i estableix un paral·lelisme 

entre el període de puerperi i el període de dol perquè “naixement i mort són el 

mateix fenomen”. De fet, Rodríguez (2017) afegeix que la maternitat pot reactivar 

conflictes infantils perquè remou coses del passat i el vincle mare-fill. “Els records 

del passat ressorgeixen i arriben a la consciència, reviu i recorda la seva infància 

i en el cas que aquesta fos sana i positiva s’establirà un bon vincle amb el nadó, 

però si va ser traumàtica, pot omplir-se de pors i arribar a un estat d’ansietat o 

depressió” (Rodríguez, 2017). 

Per contra, si ha estat un part fisiològic i/o respectat, dotarà a la mare de 

sentiments de valia, d’empoderament, de capacitat... En el cas contrari, com s’ha 

vist, es podrà veure molt afectada i danyada la construcció de la identitat 

materna.  
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2.3. Esperança 

2.3.1. Part respectat 

La violència obstètrica és antònim de part respectat, i així és com s’hauria de 

produir qualsevol naixement: respectant la voluntat de la mare.  

Per García (2018) és natural buscar ajuda a l’hora del part i buscar assistència 

en altres persones, que poden ser familiars, amistats o professionals com 

mecanisme de compensació per enfrontar-se a alguns perills del part.  

La cerca d’un part respectat és una conseqüència més de la presa de 

consciència de moltes dones sobre la falta de control sobre els propis parts. En 

aquests parts no es farà ús d’instruments a no ser que siguin completament 

necessaris, es permetrà que la mare estigui en la posició que vulgui i no es farà 

episiotomia, ni es rasurarà i tampoc se li posarà un ènema. A més a més, el més 

important, és que estarà completament informada de quin és el següent pas, se 

li demanarà l’opinió i es responsabilitzarà de la seva pròpia salut.  

La humanització de l’atenció obstètrica passa perquè es tinguin en compte els 

aspectes emocionals que rodegen l’embaràs, el part i el puerperi. De fet, segons 

l’OMS, per una experiència de part positiva, s’ha de ressaltar que el suport 

emocional i la calidesa en el tracte per part del personal. La correcta atenció no 

és només en el moment del part, també durant tot l’embaràs. A cada dona se li 

ha d’explicar en què consisteix cada prova i quins són els pros i contres perquè 

pugui ser ella qui esculli si es vol realitzar o no una ecografia o un tacte, per 

exemple.  

De totes maneres, no s’ha de confondre part vaginal amb part natural o respectat. 

Es pot parir de manera vaginal i estar immobilitzada, monitorada, en postura 

litotomia, passar per una episiotomia, etc.  

García (2018) també destaca que malgrat que existeixen iniciatives a favor d’un 

part més humanitzat i menys intervingut, també s’està fent servir de manera 

oportunista, perquè no tots els centres poden assumir aquests canvis, ni a nivell 

de protocols, ni pel que fa a nivell personal ni al nivell d’infraestructures.  

 



53 
 

2.3.1.1. Cases de part 

Tot i que un part respectat també es pot produir en un hospital, recentment han 

aparegut noves iniciatives per vetllar per aquest tipus de naixement. Un exemple 

són les cases de parts.  

Aquestes cases, també anomenades cases de naixements, són un nou model 

per atendre parts no medicalitzats des d'un punt de vista més humà (Glasser, 

2019). Les sales "simulen una habitació com la de qualsevol llar, estan pensades 

per afavorir els parts naturals, això és: sense epidural, sense oxitocina, sense 

intervencions, sense presses, fora de l'àrea d'obstetrícia i amb total llibertat de 

moviment i acció". 

La primera casa de parts de Catalunya es va obrir l'any 2017 i està ubicada a 

l'Hospital Sant Joan de Déu de Martorell. Recentment, també ha obert les 

portes la casa de parts de Can Ruti, a Badalona. Tot i que la casa de naixements 

està just al costat de la sala de parts, funciona de manera completament 

autònoma. Les mares fan una estada més curta que si fos pel 

circuit convencional, ja que, en aquest cas, fan el treball de part, estan unes sis 

hores de postpart i tornen a casa. 

El projecte aposta pel model 'one to one', que vol dir una llevadora per a cada 

mare. Aquest model funciona a altres països, com el Regne Unit o els Països 

baixos. 

 

2.3.1.2. El part a casa 

Una altra opció per donar a llum, i que vincula amb el concepte de territorialitat 

que s’havia esmentat pàgines a enrere, es fer el part a casa.  

En un part a casa no es produirà el que denomina com “cascada 

d’intervencionisme” pròpia d’un hospital. Per tant, el risc de patir complicacions 

de partida són menors. Només el 4% dels parts a casa acaben en cesària i 

només l’1% necessita fòrceps o ventosa. El part a casa es pot considerar tan 

segur com el part hospitalari en gestant de baix risc. Però aquestes dones amb 

un embaràs de baix risc a l’hospital estaran sotmeses a majors complicacions a 

causa de la medicalització i intervencionisme. 
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Segons l’informe Observatorio del Parto en Casa en España (Educer, 2014) la 

xifra de parts a cases espanyoles va ser 1 de cada 500. A Catalunya és on més 

dones escullen aquesta opció. A Girona 1 de cada 140 parts es fa a casa.  

Un dels principals objectius que defensen el part natural, i en contraposició a la 

medicina moderna, és l’atenció al benestar emocional de les dones 

embarassades i que siguin elles qui guiïn el procés del part (Bellón, 2015).  

També la narrativa del part natural concep les dones gestants com persones 

capaces i fortes i que els seus cossos estan dissenyats per portar un fetus i donar 

a llum sense la vigilància de la tecnologia i l’intervencionisme d’un centre 

hospitalari (Bellón, 2015).  

El factor clau del part a casa, segons García (2015), recau en el fet que les dones 

se senten segures i amb capacitat de decisió.  

De totes maneres, un part a casa no vol dir, necessàriament, que no hi hagi 

professionals de l’embaràs i de la maternitat. Hi ha diferents rols i cada dona 

gestant pot decidir de quin o quins li agradaria estar acompanyada. García (2015) 

va fer la següent distinció: 

• Llevadores i ginecòlegs a domicilis. 

• Doules. Són dones que acompanyen les mares en el moment del part i 

postpart, oferint suport, ajuda emocional i empoderament.  

• Assessores de lactància.  

• Salus. Personal amb formació sanitària que ofereix els seus serveis per 

ajudar durant els primers dies. Poden ajudar als pares primerencs a 

banyar el nounat, amb la lactància... Molt útils sobretot en mares que han 

passat per una cesària i no estan convalescents.  

• Altres assessores. De porteo, massatge infantil, ioga amb nadons... 

L’objectiu és aprendre coses noves i eines per aconseguir un vincle fort i 

sa amb el nadó.  
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2.3.2. Fer front a la violència contra les mares 

Amb motiu del 25N, dia internacional de l’eliminació de la violència contra la 

dona, la doula Andrea Ros (2021) compartia 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

maneres per reduir la violència contra les mares: 

1) Ampliació dels permisos de maternitat. Els actuals permisos són de 16 

setmanes, com ho eren fa 30 anys i no permeten dur a terme la lactància 

materna exclusiva com recomana l’OMS. És primordial pel benestar del 

nadó i de la mare, i també promou el vincle emocional.  

2) Creació de permisos específics per la gestació i el postpart. Tal com està 

actualment, perquè una dona embarassada pugui aconseguir la baixa per 

descansar “necessita fingir mal d’esquena perquè li donin baixa per 

malaltia”. L’embaràs no és una malaltia, però és necessari descans, calma 

i cures. També són necessaris permisos per la recuperació postpart, 

perquè no és el mateix recuperar-se d’un part vaginal que d’una cesària.  

3) Reconèixer i remunerar la feina a la llar. Moltes dones es queden a casa 

un cop han passat les 16 setmanes per cuidar dels infants. Això fa que 

renunciïn a la seva estabilitat i llibertat econòmica.  

4) Creació d’espais municipals d’acompanyament a la maternitat. Les mares 

necessiten ocupar espais físics. Combatre la soledat de la maternitat 

implica generar espais de contenció i d’acompanyament per les mares.  

5) Fomentar espais d’acompanyament i diàleg per a homes. Els homes 

també necessiten fer una feina de desconstrucció i formació molt profunda 

per desaprendre i poder construir noves masculinitats i paternitats.  

6) Facilitat educació maternal per a totes. És necessari conèixer els 

processos pels quals passa el cos. També és necessari formar-se sobre 

el desenvolupament de les criatures i l’acompanyament que necessiten.  

7) Facilitat l’accés a la psicologia perinatal pública.  

8) Actualització del personal sanitari que atén durant la gestació, el part i el 

puerperi. És necessari que estiguin actualitzats amb l’última evidència 

científica. El personal ha d’estar format en lactància i en salut mental 

perinatal per poder acompanyar i derivar amb rigor.  

9) Actualització de protocols obsolets que no encaixen amb l’evidència 

científica actual. És necessari actualitzar protocols (no només el 
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personal). Sobretot en hospitals on es mantenen tempos per la finalització 

del part i no es permeten maniobres que estan desaconsellades, com 

l’episiotomia de rutina o la maniobra de Kristeller.  

10) Revisió i acompanyament en la recuperació del sòl pelvià per part 

d’especialistes. Hi ha llevadores i obstetres tractant el sòl pelvià, però és 

una feina de la fisioterapeuta del sòl pelvià o de la fisiosexòloga.  

11) Actualització urgent de les preparacions al part de 1960 que es continuen 

oferint als centres de salut. Encara hi ha llevadores en la sanitat pública 

que recomanen ènemes pel part i dient que les dones han de preparar el 

mugró per la lactància pessigant-se’l. És necessari apropar l’última 

evidència científica a les dones.  

12) Creació de cases de part en tots els hospitals del país. L’evidència 

científica mostra que els parts en cases de parts són més ràpids, plaents 

i amb menys intervenció.  

13) Accés gratuïts als professionals de la lactància i a l’acompanyament 

emocional. Viure l’embaràs acompanyada redueix el perill de patir 

depressió postpart. Si les mares poguessin accedir a l’acompanyament 

de doules, assessores de lactància i acompanyants perinatals en general, 

totes viurien una maternitat més plaent i conscient.  

14) Entrada del discurs maternal en el feminisme ‘mainstream’. El feminisme 

té un deute amb les mares. Durant la segona onada tenia sanitat trencar 

amb la maternitat com a obligació, però estem a la quarta onada i ja no és 

necessari. És urgent que el feminisme maternalista ocupi espai i que els 

espais feministes escoltin les mares.  

15) Creació de comitès contra la violència obstètrica que supervisin tots els 

hospitals. Són necessaris comitès que revisin i supervisin, que lluitin per 

la prevenció i per l’acompanyament de les víctimes. Fer intervencions 

sense permís, infantilitzar a les mares i violentar-les són coses que no es 

poden permetre.  

16) Formació del personal en atenció al dol gestacional. 1 de cada 4 

embarassos no arriba a la seva fi. És necessari que el personal sanitari 

es formi en atenció al dol per poder acompanyar de manera adequada.  
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17) Permisos transferibles. La instransferibilitat dels permisos de maternitat i 

paternitat no permeten cap moviment a la família i provoca que les dones 

hagin de renunciar a la seva feina.  

18) La cura de la societat. No tota la violència que reben les mares ve de les 

institucions, també de la societat. Les crítiques, els judicis i les 

infantilitizacions que reben les embarassades i les mares que ho acaben 

de ser poden provocar molt patiment.  

19) Educació maternal en les escoles. No pot ser que els infants i adolescents 

sàpiguen com funciona el sistema digestiu i no com és un part fisiològic. 

No totes les persones pariran, però totes han nascut. És important portar 

a les aules l’educació menstrual, sexual, reproductiva i maternal.  

20) Protegir les mares de l’entorn laboral violen. Moltes dones pateixen 

violències a la feina quan són mares. Es necessiten mesures que 

protegeixin les carreres laborals i es necessiten empreses que incloguin 

la possibilitat que les seves treballadores executin cures.  

21) Facilitar l’avortament voluntari i oferir acompanyament emocional. Hi ha 

moltes comunitats autònomes que no faciliten l’avortament voluntari i les 

dones han de recórrer centenars de kilòmetres per avortar. Tampoc hi ha 

formació ni acompanyament per les dones que prenen aquestes 

decisions.  

22) Protecció de les famílies monomarentals. És necessari que s’escoltin les 

demandes i les necessitats de les mares monomarentals i s’activin ajuts i 

protocols específics a en l’àmbit econòmic, logístic i de permisos de 

maternitat.  

23) Narrar l’experiència materna. L’experiència materna ha d’ocupar espais. 

Les mares han de començar a parlar més enllà d’Instagram.  

24) Entendre socialment que la maternitat forma part de la vida sexual de la 

dona. Gestar, parir, lactar i criar forma part la sexualitat de les dones. Es 

fa des del cos i des del plaer i intervenen les mateixes hormones que les 

que apareixen en situacions eròtiques. Dignificar la maternitat demana 

entendre el que és la maternitat i omplir-la d’eines, recursos i plaer.  

25) Sororitat. És necessari que entre les dones es construeixi un espai segur. 

Totes transitem el mateix, amb el mateix dolor, amb la mateixa soledat i 

la mateixa violència.  
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Malgrat que la violència obstètrica continua present en la nostra societat, com 

s’ha vist en les darreres pàgines hi ha iniciatives, com les cases de part, que 

volen vetllar per aconseguir que totes les persones gestants tinguin parts 

respectats.  

Tenir un part respectat també vol dir ser conscient i viure un dels moments vitals 

de qualsevol persona des de la calma, desconstruint el relat de la por que s’ha 

anat teixint entorn el part i enfrontar-se des de el coneixement i la calma.  
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3. Des d’abans de néixer: un relat de la violència 

obstètrica 

3.1. Metodologia  

Una vegada realitzat el marc teòric, calia buscar testimonis personals i 

professionals que expliquessin la seva vivència per tal d’orquestrar el reportatge 

i donar-li una forma que només estava tímidament definida.  

Els objectius, però, estaven clars. Per una banda, trobar i mostrar exemples del 

que s’havia mostrat en el marc teòric (per exemple, la mare com a màquina i el 

bebè com a producte, la sobremedicalització o si els professionals esdevenen 

segones víctimes). Per altra banda, també es volia aconseguir un relat ampli que 

permetés al lector fer-se un mapa conceptual de què significa la violència 

obstètrica i quins són els agents implicats.  

Gran part de les dades i les aportacions teòriques ja estaven recollides a la 

primera part del treball, però ara calia dotar-les de veu i personalitzar-les. L’única 

manera d’aconseguir-ho era mitjançant entrevistes.  

La primera persona a parlar va ser la doctora Eva López. El seu perfil era molt 

adient perquè també ha participat en l’elaboració de la Guia per a embarassades 

(2018) de la Generalitat de Catalunya.  

Poc després vaig contactar amb el president de la Societat Catalana 

d’Obstetrícia i Ginecologia, el doctor Oriol Porta, exposant-li la temàtica del 

reportatge i es va mostrar disposat a ajudar-me. De fet, va ser ell qui em va 

proposar que parlés amb la cap de llevadores de l’Hospital Universitari Mútua 

Terrassa, la Gràcia Coll, qui també va col·laborar en la Guia per a embarassades. 

També va ser l’intermediari per aconseguir l’entrevista amb l’antropòloga i 

llevadora Maria Llavoré, de l’Hospital Sant Pau de Barcelona. El perfil de Llavoré 

era interessant per la perspectiva antropològica que podia aportar.  

Pel que fa a la Irene Soler, una de les psicòlogues perinatals, la vaig descobrir ja 

fa uns anys mentre m’informava sobre centres de psicologia a Terrassa, i ella 

era una de les professionals que treballava a l’Espai Gut. Malgrat que en aquell 

moment no vaig contactar amb ella, encara recordava que l’havia vista en la 

pàgina web. Vaig intentar posar-me en contacte amb ella de diferents maneres, 
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però havia canviat de telèfon i no responia els correus electrònics. Finalment, la 

persona que feia servir el seu antic mòbil em va passar el seu contacte actual. 

Mentre estava en aquest atzucac vaig decidir buscar una altra psicòloga perinatal 

i va ser quan vaig descobrir la Guida Rubio que, de seguida, va acceptar a 

participar. Finalment, es van decidir incloure les respostes de les dues 

professionals, ja que eren complementàries i cadascuna aportava matisos 

diferents.  

Com que sempre he estat molt interessada en el món de la maternitat, fa temps 

que segueixo comptes d’Instagram que en parlen. Un d’ells és Espai Mima’m, 

creat per la doula Núria Alsina, així que vaig decidir contactar amb ella perquè 

aportés el seu testimoni.  

L’última entrevista realitzada a una professional va ser a l’advocada Elena 

Hernández, especialista en dret de la Seguretat Social.  

Pel que fa al testimoni de les dones el procés va ser una mica diferent. Existeix 

un compte referent en maternitat anomenat @madremente, liderat per la doula 

Andrea Ros. Aquest perfil, el 13 de novembre del 2021, va publicar un post titulat 

Nos están violando en los paritorios y parece que da igual. Algunes dones, als 

comentaris, explicaven la seva experiència. Vaig contactar amb diverses 

persones que comentaven la seva vivència i que considerava que mostraven la 

realitat i la diversitat de la violència obstètrica. D’allà va sortir el testimoni de la 

Madeleine Tafalla, la María López i la Tània Solé.  

De totes maneres, va ser la Mayte Aguilar la primera persona que em va relatar 

el naixement del seu fill quan ni tan sols sabia que existia el terme violència 

obstètrica. Durant molt temps hem treballat juntes i el meu interès pels 

embarassos va fer que un dia acabéssim parlant del seu part. Molts mesos 

després, li vaig demanar que me’l tornés a narrar.  

La Tessa Roy s’ha convertit en un testimoni clau del reportatge, però la vaig 

conèixer per casualitat. En un sopar amb amics, em van preguntar sobre què feia 

el Treball de Fi de Grau i una de les presents, la Gemma Roy, em va dir que la 

seva tieta tenia una història molt interessant per explicar. Ens va posar en 

contacte i vaig haver d’esperar una mica en poder trobar-me amb ella perquè 

feia poques setmanes que l’acabaven d’operar.  
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Hi ha hagut dos tipus d’entrevistes: les que es realitzaven als professionals 

comptaven amb preguntes concretes i tancades, tot i que es podien anar 

modificant durant el transcurs de la conversa, mentre que les que es feien a les 

dones que havien patit violència obstètrica eren obertes, però que tenien en 

compte una sèrie d’ítems que, si no s’abordaven, l’entrevista s’intentava 

reconduir en aquella direcció. Així doncs, totes les entrevistes estaven dividides 

en apartats temàtics.  

En el cas dels obstetres i les llevadores els apartats van ser: existència de la 

violència obstètrica, el part com un acte fisiològic, la por al part, la medicina com 

un sistema de valors socials i personals, medicina i perspectiva de gènere, 

hospital com a institució disciplinària, patologització, part tecnocràtic, 

mecanismes de control presents durant el part, el cas d’Espanya i com ha afectat 

la pandèmia de la covid.  

Pel que fa a l’entrevista a la doula Núria Alsina els temes que es van abordar va 

ser el paper de la doula, l’embaràs i el part com a moments crucials en la vida de 

les persones gestants, la construcció del relat de part, l’embaràs com a patologia, 

l’existència de la violència obstètrica i, finalment, el concepte de territorialitat.  

L’entrevista a les psicòlogues perinatals Guida Rubio i Irene Soler va comptar 

amb els següents apartats: l’embaràs i el part com a moment crucial en la vida 

de les persones gestants, la por al part, la medicina com un sistema de valors 

socials i personals, el concepte de territorialitat, les conseqüències de la violència 

obstètrica en mares i nadons i com fer front a la violència contra les mares.  

La conversa amb l’advocada Elena Hernández, en canvi, va girar en torn de les 

reclamacions i auditories internes, la importància dels protocols, com demostrar 

la violència obstètrica i les diverses lleis (llei d’autonomia del pacient, llei General 

de Sanitat i la llei del dret de les dones a erradicar la violència masclista).  

En el cas del testimoni de les dones, com que a la majoria no les coneixia, hi 

havia un qüestionari previ per saber a què es dedicaven, quina edat tenien i quan 

i on van passar els fets que explicaven. Els temes a abordar eren: com es van 

desenvolupar els fets (fos en el part o no), les conseqüències (físiques, 

emocionals i el vincle amb el nadó), quines expectatives tenien del part, els 

mecanismes de control presents durant el part (homogeneïtzació, patologització, 
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fragmentació, naturalització, contaminació i culpabilització) i si concebien la seva 

experiència com una mala praxi aïllada o que formava part d’un sistema més 

gran.  

Un cop fetes les entrevistes calia acabar de donar forma al reportatge i es van 

acabar definint quatre capítols anomenats Violència, Problemes, Conseqüències 

i Esperança. Un cop estaven escrits ens vam adonar que era necessari donar-li 

un tancament on es fes una capitulació de tot el que s’havia mostrat anteriorment. 

Aquest capítol es va anomenar Transformació.  

A continuació, es mostren els guions de les entrevistes tancades i les taules que 

es van elaborar per la concepció dels capítols amb l’enfocament, els temes que 

es tracten, la justificació de les fonts, els vincles i l’espai aproximat en caràcters 

que se li havia de dedicar a cada apartat.  

Entrevista personal sanitari (doctora Eva López, doctor Oriol Porta i llevadores 

Gràcia Coll i Maria Llavoré) 

Violència obstètrica 

• Existeix?  

• Quan es produeix? 

• Com la definiries? 

El part com un acte fisiològic 

• Entenent que el part és un acte fisiològic i que, en general, les dones estan 

capacitades per dur-lo a terme. Quan està justificat intervenir? 

• Hi ha un augment de queixes sobre l'intervencionisme? 

• I un augment d’intervencionisme? 

• El part, com a tal, és perillós? 

La por al part 

• Els professional també tenen por al part?  

• Són, els professionals, unes víctimes més de la violència obstètrica? 

• Com es fa front a la violència obstètrica? 
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Medicina com un sistema de valors socials i personals 

• L'obstetrícia occidental ha difós la idea que el part és un esdeveniment 

mèdic. Per què?  

Medicina i perspectiva de gènere 

• Té sentit parlar de part respectat?  

• Què és necessari perquè una dona tingui un part respectat? 

• Com es treballa per aconseguir-lo? 

Hospital com a institució disciplinària 

• Hi ha una jerarquia entre pacient-professional? 

• La violència obstètrica és una mala praxis, un fet aïllat, o creus que 

s’entronca amb un problema del sistema? 

Patologització 

• Hi ha una visió de l’embaràs com una patologia. Potser per tots els 

controls que es fan. Quina és la diferència entre la pública i la privada? A 

la privada es fan visites cada mes i a la pública cada trimestre? 

• “La patologització no és en va pel patriarcat. La repressió de la sexualitat 

com mecanisme de control a la població també inclou la maternitat. 

Patologitzant l’embaràs s’aconsegueix una desconnexió entre les dones i 

els seus cossos. El patriarcat busca aquesta desconnexió perquè així 

redueix la sexualitat femenina al coit, als genitals i a la dominació dels 

homes sobre les dones” 

Part tecnocràtic 

• Creus que hi ha una sobremedicalització i sobrecontrol de l'embaràs? 

• Diversos estudis recullen testimonis de dones que afirmaven que el seu 

testimoni no importava, ja que allò on els professionals paraven atenció 

són els resultats que mostraven les màquines (ecògraf, monitors...). Com 

que només hi ha un únic coneixement autoritzat. Com es produeix? 

• Mare com a màquina i bebè com a producte. Tenim aquesta idea? 

• Medicina defensiva: model sanitari on com més (proves) facis, millor 

professional ets. Com ho veus? 
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Mecanismes de control presents durant el part 

• Sadler definia uns mecanismes de control presents durant el part que són: 

homogeneïtzació (tractar totes les dones iguals sense considerar les 

diferències), patologització (considerar-les malaltes), fragmentació (aïllar 

el procés fisiològic del procés emocional), contaminació (han de seguir les 

pautes i no interferir en la feina dels professionals) i culpabilització 

(responsabilitzar les dones de les dificultats que es puguin produir). 

N'identifiques algun que es produeixi així en general? 

El cas d'Espanya 

• S'està treballant per un part humanitzat i respectat i s'estan establint 

protocols a diversos hospitals. Quins canvis has vist? 

Recomanacions i la realitat d'Espanya 

• Les dades de la recomanació de l'Estratègia d'Atenció al Part Normal i 

l’OMS respecte a són escandaloses. Però quina opinió us mereixen les 

dades? Són justes o massa generalistes? 

Pandèmia covid 

• Hi ha hagut moltes queixes del tracte rebut per les gestants durant la 

pandèmia. Què consideres que ha pogut passar? Com heu actuat? 

Entrevista psicòlogues perinatals (Irene Soler i Guida Rubio) 

Moment crucial a la vida de les persones gestants 

• Com impacta la maternitat en una persona/parella?  

• Per què l’embaràs/part és un moment crucial i vital en les persones 

gestants? 

• Quines són les pors més comunes? 

La por al part 

• Hi ha una por molt estesa al moment del part. Per què? 

• Quines són les creences més esteses sobre la maternitat? 

• Quines són les pors més comunes respecte l’embaràs i el part? 

• Com es tracten a teràpia aquestes pors i creences? 
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Medicina com un sistema de valors socials i personals 

• Consideres que els professionals de l’obstetrícia també poden ser 

víctimes de la violència obstètrica quan la perpetuen? 

• Creus que la violència obstètrica és una mala praxi aïllada o un problema 

sistèmic? 

Territorialitat 

• Té sentit parlar de part respectat? No haurien de ser-ho tots? 

Conseqüències mares i nadons 

• En termes de violència obstètrica, hi ha algun relat que sigui més freqüent 

en les teves pacients? (Potser proves sense consentiment, 

infantilització...) 

• Quines són les conseqüències psicològiques més comunes de les 

persones que pateixen violència obstètrica? 

• Suposo que algunes de les conseqüències són la depressió post-part i el 

trastorn post traumàtic. Com es gestiona a la consulta?  

• Com afecta la violència obstètrica a les parelles/acompanyants de les 

dones que l’han patida? 

Fer front a la violència contra les mares 

• Com es pot evitar la violència obstètrica per part dels professionals? 

• Hi ha alguna manera de “preparar” les persones gestants per moments en 

què potser es troben amb situacions de violència obstètrica? 

Entrevista doula (Núria Alsina) 

Paper doula 

• D'on neix Espai Mima'm?  

• Què és una doula? Què fa? Quin és el seu rol durant el part?  

Moment crucial 

• És una experiència que durant temps ha estat desvinculada de la dona? 

Creus que s'està recuperant?  

• Què es remou durant l’embaràs? Com s’ha d’acompanyar això?  
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Construcció del relat de part 

• En general, des d'on creus que s'aborda l'embaràs i el part? Des de la 

por?  

• Per què és important apropar-se al part des de la calma?  

• És un acte fisiològic, per què tant respecte?  

Embaràs com a patologia 

• Creus que es tracta l'embaràs com una patologia?  

• Està sobremedicalitzat?  

Violència obstètrica 

• Com definiries la violència obstètrica? 

• D'on creus que ve? (societat patriarcal)  

• Quin és el rol d'una doula davant d'una situació de v.o.?  

• Es parla que una clau de la V.O. és que es té la sensació de mare com a 

màquina i bebé com a producte i que, per tant, l'objectiu és que el nadó 

estigui sa, menystenint les necessitats de les mares. Què n'opines? 

(També que no sempre es refien de les sensacions de les mares fins que 

no està comprovat per la màquina o per un professional)  

Territorialitat 

• Com afecta el lloc on es decideix parir en el part?  

• Un part en un hospital és el millor lloc?  

Entrevista advocada (Elena Hernández) 

Mesures  

• Quan arriba un cas de violència obstètrica on la persona afectada vol 

emprendre mesures legals, quines opcions té? 

• La majoria de les dones opten per fer una reclamació a l’hospital i prou. 

Quina validesa i conseqüències té?  
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Demostrar violència obstètrica 

• Com es pot demostrar que una dona ha patit violència obstètrica? (Hi ha 

casos que ha estat verbal, manca d’informació, no ha estat 

acompanyada...) 

• És complicat demostrar que s’ha produït una negligència o violència 

obstètrica? 

Lleis i represàlies  

• Del que més es queixaven les dones amb qui he parlat és que els 

professionals que havien actuat d’aquesta manera continuaven exercint i 

que, efectivament, podien cometre les mateixes barbaritats a altres dones. 

Donat el cas que un jutge estimi que sí, que efectivament hi ha hagut una 

mala praxis i/o violència obstètrica, quines conseqüències pot portar pel 

professional o per l’hospital? 

• Fins ara, els casos que en realitat eren de violència obstètrica, s’aferraven 

a la llei d’autonomia del pacient (llei 41/2002 del 15 de novembre) i a la a 

l’article 10.5 de la llei General de Sanitat (llei 14/1986, del 25 d’abril) que 

reconeix el dret del pacient a rebre informació de manera comprensible, 

clara, continuada, verbal i escrita. A quines altres lleis que coneixes us 

podeu aferrar per demostrar una situació de violència obstètrica? 

• La llei 17/20202, del 22 de desembre, de modificació de la Llei 5/2008, del 

dret de les dones a erradicar la violència masclista inclou, per primera 

vegada, la violència obstètrica com un tipus de violència masclista. És un 

primer pas? És suficient? Quina opinió et mereix?  

 El paràgraf que fa referència a violència obstètrica diu això: Violència 

obstètrica i vulneració de drets sexuals i reproductius: consisteix a impedir o 

dificultar l’accés a una informació veraç, necessària per a la presa de 

decisions autònomes i informades. Pot afectar els diferents àmbits de la salut 

física i mental, incloent-hi la salut sexual i reproductiva, i pot impedir o 

dificultar a les dones prendre decisions sobre llurs pràctiques i preferències 

sexuals, i sobre llur reproducció i les condicions en què es duu a terme, 

d’acord amb els supòsits inclosos en la legislació sectorial aplicable. Inclou 

l’esterilització forçada, l'embaràs forçat, l'impediment d'avortament en els 
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supòsits legalment establerts i la dificultat per a accedir als mètodes 

contraceptius, als mètodes de prevenció d’infeccions de transmissió sexual i 

del VIH, i als mètodes de reproducció assistida, i també les pràctiques 

ginecològiques i obstètriques que no respectin les decisions, el cos, la salut i 

els processos emocionals de la dona.  

• Què vol dir això? És molt ampli, poc concret i, sota el meu parer, hi ha 

com buits legals molt grans. Com demostres que una acció no ha 

respectat el procés emocional d’una dona? 

Protocols 

• Un avanç força gran ha estat la incorporació del pla de part a la majoria 

dels hospitals. Quina validesa té? 

• Què es pot fer si no s’ha respectat?  

• Creus que seria convenient tenir protocols estandarditzats per tots els 

hospitals? Per exemple, a l’Hospital Universitari Mútua Terrassa des de fa 

temps que els acompanyants poden entrar a quiròfan en una cesària, però 

fa molt poc que això passa a l’Hospital d’Igualada, i es va incorporar 

després d’una reclamació que va ser mediàtica. Al cap i a la fi, sembla 

que el fet que et tractin millor o pitjor depèn del teu codi postal.  

• Una dona que em va donar el seu testimoni va voler posar una reclamació 

força temps després, però perquè ella no estava preparada 

psicològicament i no va poder fer-ho abans. A l’hospital li van dir que no 

podia perquè havien passat més de sis mesos. És una pràctica habitual? 

• Una altra dona, també apareix en el reportatge, es va embarcar en un 

judici. La sentència recull que va haver-hi negligència, però ningú va 

indemnitzar la dona i justificaven que només el metge pot decidir què s’ha 

de fer en aquell moment. Com ho podem entendre? 

• Creus que la violència obstètrica és una negligència, una mala praxis, o 

que forma part d’un sistema més gran? 
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CAPÍTOL 1: VIOLÈNCIA 

Enfocament: la violència obstètrica existeix i hi ha una necessitat de parlar d’ella i anomenar-la 

QUÈ VULL 

EXPLICAR 

TESTIMONI PER QUÈ TRANSICIONS ESPAI 

 

 

 

Què és la violència 

obstètrica 

Tessa Roy El seu cas mostra totes les vessants de la V.O. 

(mala praxis, maltractament verbal...) i és ha 

tingut moltes conseqüències (legals, físiques i 

psicològiques). 

Definició de violència 

obstètrica segons l’OMS.  

4000 

María 

López 

El seu testimoni és molt punyent i la manera 

crua que té d’explicar-ho penso que fa que el 

lector pugui empatitzar amb ella.  

3000 

Dada de casos de V.O. a 

Espanya. 

 

 

 

No estàs sola 

Tània Solé Parla de la necessitat de sentir que no ets 

l’única a qui li ha passat i la necessitat de sentir 

que hi ha altres dones que comparteixen la teva 

experiència.  

1000 

Definició acompanyament 

delegat i dels tipus de part.  

Núria Alsina  La funció de la doula, al cap i a la fi, és protegir 

l’espai del part i acompanyar i sostenir la dona 

perquè no estigui sola i tingui la millor 

1500 

Reportatge de Sense Ficció.  
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experiència de naixement de la criatura 

possible.  

La importància de 

la paraula 

Maria 

Llavoré 

Tracta la diferència (nul·la) de quan es va 

començar a parlar de mala praxi i del 

“rebombori” que s’ha creat arran que es faci 

servir la paraula violència.  

3000 

III Congrés Internacional 

Gènere, ètica i cures. 

Eva López Està en contra de l’ús del terme violència 

obstètrica.  

1500 

Crònica sala d’espera HUMT. 

Oriol Porta Defensa l’ús de l’expressió violència obstètrica. 2500 

Descripció de la Tessa Roy. 

Tessa Roy No sabia que tot el que havia patit rebia aquest 

nom fins que va veure el reportatge del Sense 

Ficció.  

1500 
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CAPÍTOL 2: PROBLEMES 

Enfocament: el sistema com a problema principal i del qual deriven la resta 

QUÈ VULL 

EXPLICAR 

TESTIMONI PER QUÈ TRANSICIONS ESPAI 

 

Moment vital - S’ha d’entendre que estàs atacant quan 

s’exerceix violència i com és la nostra societat 

actual.  

Reflexió Michel Odent.  300 

 

 

Patriarcat 

Gràcia Coll Comenta que les dones hem començar a dir el 

que volíem de moltes coses, no només del part. 

Definició de patriarcat. 2000 

Maria 

Llavoré 

Interessant la seva visió com a llevadora i 

antropòloga. Parla de la V.O. com un problema 

històric. 

2000 

Exemples d’associacions de 

maternitat (El parto es nuestro, 

Espai Mima’m, El refugi de les 

mares...) 

 

 

 

 

 

Madeleine 

Tafalla 

Explica que es va sentir jutjada quan va dir a la 

ginecòloga que havia tingut un part a casa i que 

en el seu segon avortament no li van oferir 

l’opció de conducta expectant.  

1500 

Empoderament i sororitat.  

Oriol Porta 1500 
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Medicina com a 

sistema de valors 

personals 

Els professionals poden esdevenir segones 

víctimes.  

 

Foucault i la idea de biopoder. 

Maria 

Llavoré 

Va viure les sales de part com llocs terriblement 

agressius i gairebé agafa una depressió.  

Diferència entre la visió de la llevadora i del 

ginecòleg.  

2000 

Foucault i hospital com a 

institució disciplinària. 

 

 

 

Hospital com a 

institució 

disciplinària 

Tessa Roy Parla de la sala de parts com un escorxador i de 

les dones com a vaques que estan parint.  

 

500 

 

 

Así me nacieron a mi hija, de 

Michelle Sadler. Idea 

d’homogeneïtzació.  María 

López 

No va poder tornar a l’hospital durant dos anys i 

contempla l’opció de parir a casa.  

Explica que es va sentir com un envàs d’embotit i 

que ella no importava, només el resultat. 

S’aprofiten de la por que tens.  

 

 

2000 

 

Crònica cafeteria.  

Mare com a 

màquina i bebè 

com a producte 

Mayte 

Aguilar 

Afirma haver-se sentit una màquina i 

menyspreada.  

1000 
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Relat de la por 

Núria Alsina Explica que l’embaràs i el part s’aborden des de 

la por i que fan pensar a les dones que no seran 

capaces. 

La por com a eina de control 

social (Foucault) i aportació de 

Margaret Mead.  

1000 

Definició psicologia perinatal.  

Irene Soler Com tractar aquestes por a teràpia. 1500 

Dades OMS episiotomies i 

cesàries.   

 

Patologia, control i 

sobremedicalització 

Eva López 

 

Considera que no hi ha sobremedicalització de 

l’embaràs i el part.  

 

800 

 Dades episiotomies HUMT 

(9%). 

Gràcia Coll Aposta per apropar la tecnologia i la humanitat.  800 

Definició part respectat. 

 

 

 

La mentida del part 

respectat 

María 

López 

 

 

Va anar a tenir la nena a un hospital on aposten 

pel part respectat i no va acabar sent així. 

 

1000 

 

 

Dades hospitals iHan. 

 

Oriol Porta 

 

Critica les cases de naixement perquè s’ha de 

tractar a tothom igual de bé tingui un part natural 

o no. 

 

1000 

 

 

Descripció casa de naixements.  
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Guida 

Rubio 

Afirma que sí té sentit parlar de part respectat 

perquè no tots ho són.  

800 

Sala de part com a inici de vida.  

Maria 

Llavoré 

Critica la societat en què vivim i que no ens 

respectem els uns als altres, per tant tampoc 

passa al part. 

1000 
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CAPÍTOL 3: CONSEQÜÈNCIES 

Enfocament: l’embaràs i el part com moments vitals i tot es veu truncat per la mala praxi 

QUÈ VULL 

EXPLICAR 

TESTIMONI PER QUÈ TRANSICIONS ESPAI 

 

Moment vital 

Guida 

Rubio 

Introdueix el concepte de transparència psíquica. Dada de quants fills tenen les 

dones a Catalunya (1,2) i 

mitjana d’edat. 

2000 

Crònica cafeteria on estem 

amb la Mayte Aguilar.  Conseqüències 

físiques 

Mayte 

Aguilar 

Dos anys amb proves a la cama i mal durant les 

relacions sexuals. 

1000 

Diferència de prendre un té i 

no haver-te de preocupar a 

haver de controlar què beus 

(com la Tessa).  

Tessa Roy Cinc operacions en sis anys, dolor, incontinència... 3000 

Conseqüències dolor crònic i 

teràpia del dolor.   

 

 

Conseqüències 

psicològiques 

Irene Soler Tipus de pacients que arriben a consulta. 2000 

Descripció de fer una 

entrevista online. María 

López 

El seu testimoni s’emmarca molt bé en el perfil de 

pacient més recorrent de la Irene Soler. 

1500 

Dada de quantes dones 

pateixen depressió postpart.  2000 
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Guida 

Rubio 

Explica com tractar pacients amb depressió 

postpart i TEPT. 

Tabú d’anar al psicòleg.  

Tessa Roy El seu testimoni és vital. L’aïllament, la 

importància del suport de la parella, la relació amb 

la seva filla...  

4000 

Descripció de la Tessa quan 

s’allunya.   

 

 

 

Conseqüències 

legals 

Elena 

Hernández 

 

Complicació de demostrar que una persona ha 

patit violència obstètrica.  

2500 

Informació sobre el cas de la 

dona de Lugo que l’estat l’ha 

d’indemnitzar per haver estat 

víctima de V.O.  

Tessa Roy És l’únic testimoni que va denunciar, tot i que no la 

van indemnitzar. 

2500 

Informació sobre la llei 

catalana sobre violència 

obstètrica. 
Sentències i lleis 

 

Elena 

Hernández 

Considera que l’objectiu és que hi hagi una 

legislació a nivell estatal i que la nova llei catalana 

no és suficient.  

2000 
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CAPÍTOL 4: ESPERANÇA 

Enfocament: s’estan fent coses, però hi ha molt camí per recórrer encara 

QUÈ VULL 

EXPLICAR 

TESTIMONI PER QUÈ TRANSICIONS ESPAI 

 

Noves lleis 

Elena 

Hernández 

Explica com demostrar la violència obstètrica, a 

quines lleis es poden agafar els advocat i com de 

complicat és arribar a judici.  

Dada sobre 

l’acompanyament a les 

cesàries a l’Hospital 

d’Igualada.  

2500 

 

 

 

 

Protocols 

Gràcia Coll Mostra que pràctiques que abans eren habituals 

ara no ho són. 

1500 

Similituds entre les dues 

llevadores.  Maria 

Llavoré 

Explica què fan a l’Hospital de Sant Pau per 

pal·liar la violència obstètrica. 

2000 

Crítiques a la Societat 

Catalana de Ginecologia i 

Obstetrícia per reconèixer la 

V.O. (abans i després del 

Sense Ficció).  

Oriol Porta Fa molt temps que canvien protocols a l’HUMT i 

a la Societat Catalana de Ginecologia i 

Obstetrícia s’estan emprenent noves mesures.  

2000 

Dada sobre Catalunya i parts 

a casa i cases de naixement. 

Maria 

Llavoré 

Parla dels motius de les dones per parir a casa.  2000 
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El part ha estat 

robat, però l’estem 

recuperant 

Núria Alsina Reflexiona sobre com s’ha desvinculat el part de 

la dona i com s’està recuperant aquesta 

experiència.  

2000 
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Des d’abans de néixer: un relat de la violència obstètrica 
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Capítol 1: Violència 

Abans la Tessa Roy es considerava una fera, una persona vital i amb propòsits que 

tot ho assolia. En una família marcada per un pare masclista, va decidir estudiar 

farmàcia i forjar-se una carrera professional en un món d’homes. Tot es va estroncar 

el 15 de desembre del 2009, el dia que va donar a llum la seva filla Iona. Rectificació: 

tot es va estroncar quan el ginecòleg que la va atendre “no va fer bé” la seva feina, 

matisa ella.  

La Tessa i el seu marit, l’Isidre, van decidir que es volien quedar embarassats, però 

no ho aconseguien. Ella tenia un úter poliquístic i amb tumoracions. El ginecòleg deia 

que era com si li haguessin disparat amb una escopeta de balins i que era complicada 

la concepció perquè l’òvul fecundat no tenia on instal·lar-se. Però al final, s’hi va 

quedar.  

–La Iona era com un miracle i estàvem molt il·lusionats.  

Uns anys abans, el 2003, la Tessa va tenir una hemorroide trombòtica i la van haver 

d’operar. El resultat és que li van haver de tallar l’esfínter intern. En les primeres visites 

de seguiment de l’embaràs amb el ginecòleg li va comentar i ell li va explicar que el 

més probable és que fessin una cesària.  

El dia del part, però, no va haver-hi cirurgia major. La Tessa recorda com el doctor, 

després d’utilitzar els fòrceps i les ventoses,  va agafar bisturí, ella li va preguntar si 

anava a fer episiotomia i ell va afirmar. “Recorda el meu problema en el recte, mira 

que no s’apropi a l’anus”, el va alertar. Ell va contestar “què és això del recte?”. El 

ginecòleg només deia que no es preocupés, però la Tessa està convençuda que no 

sabia a quina dona estava atenent, que no sabia que tenia un problema en l’esfínter i 

que s’havia de fer cesària.  

Quaranta dies després del naixement de la Iona, la Tessa va anar a la revisió i li va 

explicar al mateix ginecòleg que la va atendre durant el part i durant el seguiment de 
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l’embaràs que tenia problemes d’incontinència des que havia sortit de l’hospital i que 

tampoc tenia cap mena de sensibilitat en el sòl pelvià. “Aquest home em va agafar de 

les cartutxeres, em va moure de tal manera que va fer tremolar tot el greix que havia 

agafat durant l’embaràs i va dir: 

–Oi que això no està igual que abans que et quedessis embarassada? Doncs el que 

hi ha aquí sota tampoc et quedarà igual. T’aconsello que quan vagis a casa no parlis 

d’això amb el teu home, perquè aquestes coses no ens interessen. Jo et dono l’alta i 

avui mateix li pots donar una alegria al teu marit.  

Ara diu ella que en aquell moment no va ser capaç de contestar-li. Es va quedar en 

shock i només sabia que no volia tornar a la consulta “d’aquest medieval”. Va consultar 

altres professionals i el diagnòstic final és que quan li van fer l’episiotomia li van tallar 

el nervi pudend, que és un nervi sensitiu situat a la regió pèlvica i recull gran part de 

la sensibilitat d’aquesta zona i també comprèn la bufeta, la vagina, part del recte i els 

òrgans genitals externs.  

En aquella episiotomia està l’inici de la seva actual vida. La Tessa, que ara té 50 anys, 

va néixer a Barcelona i és la mare de la Iona, de 12. 

En sis anys porta cinc operacions diferents, desenes de sessions de rehabilitació i 

afirma que ha après a conviure amb el dolor. Malgrat totes les intervencions, la 

incontincia fecal i urinària seran de per vida. Les conseqüències psicològiques i socials 

que ha viscut des d’aquell part tampoc són pas poques: va perdre la feina perquè es 

feia la femta a sobre i, malgrat intentar instaurar el teletreball, era inviable en aquell 

moment. També va estar dos anys sense sortir de casa. Actualment, explica, a nivell 

social no queda amb gaire gent i les relacions sexual amb la seva parella van canviar 

del tot. “M’ha canviat la vida a pitjor en tots els àmbits”.  

La Tessa va decidir embarcar-se en un judici perquè considerava que ella ho havia 

perdut tot mentre el metge que la va atendre “continua creient-se el Messi dels 

ginecòlegs”.  

–El resultat és que van considerar que hi havia hagut negligència, però que només el 

professional pot determinar com s’ha d’actuar en cada cas concret.  



82 
 

L’Organització Mundial de la Salut va alertar l’any 2014 de la necessitat de prevenir i 

erradicar la manca de respecte durant el part a la declaració Prevenció i erradicació 

de la falta de respecte i el maltractament durant l’atenció del part en els centres de 

salut. També es fa referència al maltractament físic, humiliació, abús verbal i els 

procediments mèdics coercitius o no consentits, la negativa a subministrar medicació 

per fer front al dolor o les violacions de la intimitat. Tot i això, fins el 2020 l’OMS no va 

incloure a la definició el terme violència obstètrica, quan la va considerar “una forma 

específica de violència exercida per professionals de la salut –predominant en metges 

i personal d’infermeria– vers les dones embarassades, en el treball de part i el 

puerperi” i va afegir que és “una violació als drets reproductius de les dones”.  

Així doncs, vinculant el testimoni de la Tessa i la definició de l’OMS, ella hauria patit 

maltractament físic durant el part i humiliació i abús verbal en la visita de postpart amb 

el ginecòleg.  

La María López no ho dubta quan se li proposa parlar del seu part: encara té ràbia, 

però també ganes per denunciar i la força per explicar-ho. El primer que comenta és 

que ha anat a teràpia durant gairebé tres anys, des que va néixer la seva filla Irene, 

per poder superar el que li va passar durant el part, tot i que, adverteix “no se supera 

mai”. “En lloc de tenir un record maco del dia que vaig ser mare, del dia que vaig 

conèixer la meva nena, tinc un record horrible”.  

Ella va anar acudir a l’Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz, pioner en la idea 

del part respectat. De fet, va anotar en el seu pla de part que no volia fer ús de 

l’epidural, però la seva filla estava posicionada mirant cap endavant i, explica, el 

patiment era insuportable, així que la va demanar. De totes maneres, el llevador, per 

tal de continuar amb els desitjos de la dona, li va proposar altres mecanismes 

analgèsics amb l’objectiu de pal·liar el dolor, tot i que aquell mateix llevador, però, li 

acabaria administrant l’epidural.  

La María López es queixa de la infantilització: va tenir la seva filla amb 33 anys, però 

la seva sensació és que la van tractar com una nena petita i que se li qüestionava tot 

el que sentia i deia. Recorda l’arribada del ginecòleg: un home que entra a l’escena, 
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sense saludar a ningú, un home que el primer que diu és que “això no sortirà per aquí” 

i això era la Irene, la filla de la María.  

La María, explica, no veia res del que passava perquè estava estirada, en posició de 

litotomia. L’únic que escoltava era el ginecòleg, que parlava malament als seus 

companys i que obria instruments. En aquell moment es va desconnectar del seu part 

i tenia un únic pensament: “tant de bo em mori, no vull sentir res”.  

En un moment donat, el ginecòleg, aquell home que ni havia saludat, li va dir que 

tornés a empènyer i ella va notar com li posava alguna cosa dins. “Tot i portar 

l’epidural, em va fer molt mal. M’havia posat les ventoses, però no m’havia avisat”. En 

aquell moment a la María li va donar un atac d’ansietat i una auxiliar es va apropar per 

ajudar-la a respirar i aconseguir relaxar-se. “Però per si no hi hagués prou, el ginecòleg 

em va posar els fòrceps, també sense dir-me res. Em va violar, aquest home em va 

violar”.  

La María ja pot parlar del dia del seu part sense que se li escapin les llàgrimes. El seu 

to, ple de força, traspassa la videotrucada que, de tant en tant, es veu interrompuda 

per les demandes de la seva filla Irene, a qui li costa conciliar el son.   

Segons l’article The magnitude of the problema of obstètric violence and its associated 

factors: A cross-sectional study dues de cada tres dones pateixen violència obstètrica 

a Espanya. De fet, de les 899 dones que van participar a l’estudi, el 67,4% (606) la va 

patir; el 25,1% (226) va rebre maltractament verbal, el 54,5% (490) va ser violència 

física i el 36,7% (330) psicoafectiva.  

Els fills de la Tània Solé van néixer a l’Hospital Pius de Valls el gener del 2021 

mitjançant una cesària. El problema, en el seu cas, és que va haver de fer la 

reanimació tota sola mentre la seva parella estava a l’habitació i els bessons a un altre 

lloc. “Necessites saber que no ets l’única persona a qui li ha succeït. Penses que ja et 

passarà, però necessites que et donin suport. Depèn a qui li expliquis la teva 

experiència et diuen que no et pots queixar perquè, al cap i a la fi, ha anat bé i estem 

bé. Físicament potser em veus bé, però emocionalment no”. 
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La doctora en antropologia Eva Margarita García fa referència a la seva tesis La 

violència obstétrica como violencia de género a la importància de l’empoderament 

delegat, que consisteix en què la persona gestant tingui un acompanyant durant el 

part perquè ella està en un moment de gran vulnerabilitat. No és que la dona no sigui 

capaç o que no estigui empoderada, exposa la doctora, però en un moment tan delicat 

com el part és complicat aconseguir les coses per elles soles.  

El naixement d’una criatura és un moment d’empoderament per les mares, però de 

maneres d’arribar al món n’hi ha de molts tipus. El doctor José Ángel Espinosa, de 

l’Hospital Quirón Salud San José, explica que hi ha tres tipus de part: el medicalitzat, 

que es caracteritza per la presència del ginecòleg i un major percentatge 

d’instrumentalització; el part normal, que respecta el procés fisiològic, les opinions de 

la pacient i només es duran a terme pràctiques que siguin imprescindibles pel 

desenvolupament del part; i el part abdominal per cesària, que s’extreu el nadó 

mitjançant una cirurgia que obre l’abdomen i l’úter.  

Respectar els desitjos de la persona gestant no està vinculat al lloc on es decideix 

donar a llum. Tot i això, han aparegut iniciatives com les cases de naixements, que 

estan pensades per tenir parts naturals en habitacions que simulen ser una llar. De 

totes maneres, no s’ha de confondre el part natural amb el part respectat, ja que es 

pot parir de manera vaginal i estar immobilitzada, monitorada, en postura de litotomia 

o passar per una episiotomia rutinària. Una altra opció són els parts a casa que, 

segons l’informe Observatorio del Parto en Casa en España, 1 de cada 500 

naixements tenen lloc a la llar. A Catalunya és on més s’escull aquesta opció, sobretot 

a Girona, on 1 de cada 140 naixements és a casa.  

La Núria Alsina és doula i fundadora de l’Espai Mima’m, lloc de criança respectuosa i 

on ofereixen acompanyament a les famílies i als infants. Defineix la seva funció com 

a “guardiana del naixement”. Tot i que el seu rol davant una situació de violència 

obstètrica és complicat perquè “les doules no són guerreres i no poden treure l’espasa, 

a no ser que sigui una actuació molt flagrant. No és la nostra competència posar-nos 

a lluitar en un part perquè això genera adrenalina, la mare pot perdre el seu focus i 
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desconnectar-se del seu bebè. Potser en aquell moment no toca fer res i després, 

quan la mare i la criatura ja estan bé, has d’anar a parlar amb els professionals”. 

Part, pràctiques i paraules 

Posar sobre la taula la situació que es viuen en centres hospitalaris a vegades pot ser 

complicat. El documental de Sense Ficció de TV3, “Dona, vostè no té res” d’Eva 

Martínez Corcuera i Anna Marquès, emès l’1 de març d’enguany, ha permès visibilitzar 

a Catalunya el biaix de gènere en sanitat i alertar del tracte discriminatori i humiliant 

que moltes dones han patit. El concepte violència obstètrica és un terme que els 

professionals de la salut estan començant a utilitzar, però que, per alguns, encara 

costa de fer servir perquè no consideren que hi hagi la voluntat de fer mal i, per tant, 

no es cenyeix a la idea de violència.  

Al reportatge, però, només apareix el testimoni d’una llevadora que atén parts a casa 

fet  que ha provocat que les matrones se sentin discriminades perquè, la gran majoria, 

exerceixen a les sales de part i a l’atenció primària.  

A la sala de part de l’Hospital de Sant Pau de Barcelona podem trobar l’antropòloga 

Maria Llavoré que, després de tenir dos fills, hi havia coses que no entenia i va decidir 

fer-se llevadora.  

–No em van fer mal, però si ser mare ha de ser una cosa bonica, jo tenia la sensació 

que havia anat allà, m’havien fet el que havien volgut i m’havien deixat amb moltes 

seqüeles. Així que em vaig fer llevadora per entendre.  

Llavoré explica que, en un primer moment, quan el Ministeri de Sanitat va elaborar les 

guies per intentar fer parts fisiològics al 2007 les va anomenar Estrategia de atención 

al parto normal en el Sistema Nacional de Salud, que van ser actualitzades 

posteriorment l’any 2010, ningú es va immutar i els professionals continuaven actuant 

de la mateixa manera. “No és que els professionals exercim una violència conscient i 

amb la voluntat de fer mal, però és com ho perceben les dones”, afirma l’antropòloga 

i llevadora.  

L’any 2018, a la Universitat de Barcelona es va celebrar el III Congrés Internacional 

Gènere, ètica i cures. Visibilitzant la violència cap a les dones durant l’embaràs i també 
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es va publicar El concepte <<violència obstètrica>> i el debat actual sobre l’atenció al 

part, un volum que reuneix les aportacions d’especialistes i professionals en torn del 

debat sobre el concepte violència obstètrica, que ha passat a considerar-se violència 

de gènere. La postura de diferents professionals és que s’havia d’anar a l’origen. De 

totes maneres, actualment no és un terme pioner, sinó que altres organismes 

internacionals, com l’Organització Mundial de la Salut i les Nacions Unides, també el 

fan servir. En aquest sentit, el febrer del 2020 es va presentar el nou Protocol d’atenció 

i acompanyament al naixement a Catalunya, que actualitza el Protocol del part, 

puerperi i atenció al nadó del 2003 i segueix les recomanacions de l’OMS i de 

l’evidència científica amb l’objectiu que les persones gestants i les seves famílies 

visquin el part com una experiència positiva.  

L’arquitectura de l’Edifici Estació de l’Hospital Universitari Mútua Terrassa és curiosa 

perquè enllaça, directament, amb l’estació de ferrocarrils de Vallparadís Universitat. 

Així que pels seus voltants es poden observar estudiants amb la carpeta corporativa 

de la facultat a la mà, joves que duen instruments a l’esquena perquè el conservatori 

està a la vora, pacients que tenen visita amb especialistes, professionals amb bates 

blanques o amb pijames blaus i persones que es dirigeixen a qualsevol punt del centre 

de la ciutat.  

A la planta menys tres passa consulta la ginecòloga Eva López, qui prefereix pensar 

que la violència obstètrica no existeix o, com a mínim, no amb aquests termes i aposta 

per anomenar-la “la no empatia obstètrica” o “la manca de comunicació o mala 

informació” perquè en les pràctiques no hi ha la idea de voler perjudicar, al contrari.  

La sala d’espera d’urgències de ginecologia i obstetrícia de l’Hospital Universitari 

Mútua Terrassa destaca pels seients de fusta i les parets blanques. Hi ha cartells que 

fomenten la lactància materna i una placa on el Banc de Sang agraeix la donació de 

llet. Les cadires estan gairebé totes plenes: les dones ja poden tornar a pujar 

acompanyades. Hi ha un batibull de persones amb bates blanques i d’altres vestides 

de verd. Una infermera alta i esvelta va fent passar les pacients.  

El doctor Oriol Porta va ser entrevistat el programa de Sense Ficció “Dona, vostè no 

té res!” com a president de la Societat Catalana d’Obstetrícia i Ginecologia. També és 
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el cap de servei de l’hospital i admet que fa dos anys el concepte de violència 

obstètrica l’incomodava i, fins i tot, li feia mal. Pensa que és un terme que posa a la 

defensiva a molts professionals, fet que provoca que es dificulti el diàleg entre aquells 

que preferirien anomenar-la “pràctiques inadequades”. Tot i això, el fet de ser un mot 

tan punyent ha fet que aquesta qüestió arribi al debat públic i que en parlem. A més a 

més, destaca que dona veu a les dones que, al cap i a la fi, són les persones afectades 

i “crec que qui està legitimat per parlar de violència és qui la pateix, no qui l’exerceix”, 

conclou. 

Si bé és cert que el programa de TV3 va posar sobre la taula el concepte de violència 

obstètrica, a part dels professionals no els hi va acabar de fer el pes. El doctor Porta 

explica que va rebre una resposta freda i hostil per part dels professionals, que 

pensaven que era un reportatge esbiaixat i que ensenyava uns testimonis molt 

punyents.  

“Els professionals poden esdevenir segones víctimes”, afirma. Per exemple, en una 

sala de parts hi ha molts treballadors i a vegades tenen tarannàs diferents. Pot ser que 

una llevadora hagi estat portant un part d’una manera molt concreta i, en un moment 

donat, apareix el ginecòleg que pren una sèrie de decisions que són viscudes com a 

violentes, tant per la dona com per la llevadora. A més a més, “si no es genera un 

espai de confiança, es poden adoptar actituds o fer accions per protegir-se o a la 

defensiva. Això no és bo ni pel professional ni per la dona”. 

La Tessa Roy sembla cansada malgrat ser les nou del matí. Fa poques setmanes la 

van operar per extirpar-li l’úter com a conseqüència de l’estat del seu sòl pelvià i 

encara no millora. El cabell el porta recollit i va discretament vestida amb uns texans, 

una camisa de quadres i un jersei. Parla amb força, amb les paraules justes i a poc a 

poc.  

Malgrat ser víctima de la violència obstètrica, no coneixia que el que li havia passat 

rebia aquest nom fins que la seva neboda li va dir que mirés el documental de TV3. 

La Tessa no sabia que el que li havia fet aquell home durant el part, el que li va dir a 

la consulta i com s’ha sentit durant aquests anys tenia un nom i que no era l’única. 
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Podia pensar que era un cas aïllat, que no va escollir bé ginecòleg o que la mala sort 

li havia jugat una mala passada.  

Sabia que ser mare et canviava la vida, però no s’imaginava que d’aquesta manera.  
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Capítol 2: Problemes 

L’afirmació “la manera en què naixem té conseqüències a llarg termini” és una de les 

màximes del ginecòleg francès Michel Odent, qui ha centrat la seva trajectòria 

professional en què les dones puguin tenir parts naturals i confortables. De fet, afirma 

que durant el període perinatal es detecten factors de risc de delinqüència juvenil, 

suïcidi, drogoaddicció o anorèxia. Això no vol dir que una persona pateixi aquests 

problemes a causa, únicament, del seu naixement, ja que l’ambient i la cultura on creix 

també influeix. El que és evident és que una societat masclista crearà persones amb 

aquestes creences. El patriarcat és perinatal i ens condiciona des d’abans de néixer.  

“La nit és nostra, cap agressió sense resposta”, “ni guerra que ens destrueixi ni pau 

que ens oprimeixi”, “les pandèmies no s’han acabat, ens queda el patriarcat” són 

alguns càntics que es van poder sentir a la manifestació del passat 8 de març a 

Barcelona. Des del 2017 les manifestacions feministes han començat a agafar força 

al nostre país, i és que aquell any començava amb les pitjors xifres de víctimes per 

violència de gènere amb quinze dones assassinades durant els dos primers mesos. 

Al 2016 van sortir als carrers de Madrid 5.000 persones, l’any següent 40.000 i el 2019 

la xifra puja a 375.000.  

“Les dones hem començat a dir què volíem de moltes coses, no només del part”, 

afirma la Gràcia Coll, cap de llevadores de l’Hospital Universitari Mútua Terrassa i que 

compta amb més de tres dècades d’experiència professional. “Tot i que a vegades no 

som capaços d’identificar quan la fem, la violència obstètrica va més enllà i estàs 

exercint violència de gènere”. 

El patriarcat es pot definir com la manifestació i la institucionalització del domini 

masculí sobre les dones i els infants de la família i l’ampliació d’aquest domini sobre 

les dones de la societat en general.  
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La llevadora i antropòloga Maria Llavoré considera que la violència obstètrica és un 

problema històric. Les dones parien a casa amb les curanderes, les àvies, les bruixes 

i les llevadores, però després el part va passar als hospitals, que era un espai prohibit 

per les dones, i els homes tenien una visió molt medicalitzada. A l’Espanya del segle 

XV l’ofici de les parteres estava reconegut a les Cortes de Zamora i a les Ordenanzas 

de Madrigal. A més a més, amb l’excusa de la maternitat, establien xarxes femenines 

d’ajuda, suport i solidaritat. A partir del segle XVI, diferents metges es van interessar 

per l’obstetrícia i van començar a apartar les dones que atenien els parts. A finals del 

segle XVI quedaven poques dones a les quals se’ls permetés practicar l’ofici de 

l’obstetrícia. A partir del segle XVII van ser substituïdes definitivament pels homes 

metges i per instrumental quirúrgic.  

Llavoré reflexiona sobre els coneixements que s’aporten des de les universitats als 

estudiants de medicina perquè “els doctors aprenen que el part és perillós i que han 

de fer moltes coses”. Assegura que les llevadores i els ginecòlegs entenen el part de 

manera diferent perquè ells “volen que el cap surti per un conducte, però no veuen 

que darrere d’aquell conducte, d’aquella vagina, hi ha una dona que té una història 

per viure, una sexualitat, unes emocions i unes vivències”. Tot i això, reconeix que els 

instruments com els fòrceps o les ventoses poden solucionar molts imprevistos i 

complicacions, “però és necessari trobar un equilibri perquè hem passat de que les 

dones es morin dessagnades a fer que estiguin vives, però amb una gran quantitat de 

lesions”.  

L’empoderament –entès com el desenvolupament de confiança i seguretat de les 

dones en elles mateixes i les seves capacitats– i la sororitat –concebuda com la 

solidaritat i la companyonia entre dones– sovint són essencials per viure les 

experiències d’una forma més plena i gratificant. Per aquesta raó, en els últims anys 

han sorgit associacions de mares que es preparen per al naixement més enllà dels 

cursos prepart. Normalment estan liderats per doules. Alguns exemples són Espai 

Mima’m, a Sant Andreu de Llavaneres, o El refugi de les mares, que té seu a 

Barcelona i Tarragona, i tenen grups d’embaràs, postpart, criança i dol.  
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La Madeleine Tafalla sempre havia volgut ser mare, però es va quedar embarassada 

amb divuit anys. “Em prenia pastilles anticonceptives, però van fallar. Jo no podia tenir 

una criatura amb la situació que tenia llavors i menys amb aquella parella”, relata. 

Malgrat ja ser major d’edat, la tractaven com si fos una nena i la ginecòloga i la 

llevadora parlaven entre elles com si ella no estigués present.  

–Comentaven de la mida del fetus i una d’elles va dir que devia ser com una oliva. Allò 

se’m va quedar gravat i, per intentar sanar, vaig pensar que era una nena i que es 

deia Olívia. De fet, la placenta de la meva filla Valeria està enterrada en una olivera. 

No ho vaig fer expressament, però suposo que va ser el subconscient.  

La llevadora i la ginecòloga que van atendre la Madeleine en aquella ocasió sabien 

per avançat que anava amb la intenció d’interrompre l’embaràs i li van dir “és que tens 

divuit anys i això s’ha de treure”. Malgrat que ella estava convençuda de la seva 

decisió, “no calien aquests comentaris”. Des de petita tenia el desig de ser mare, li 

havia interessat el món de la maternitat i haver de decidir que no podia tenir la criatura 

va ser complicat. “No m’estava traient una pedra de la sabata. Potser per una altra 

dona és així, però jo no ho sentia d’aquesta manera”.  

El novembre del 2021 estava a la desena setmana de gestació del seu fill Martín, però 

va començar a sagnar.  

La sala d’espera d’urgències de l’hospital es va omplir d’embarassades perquè allà 

també feien monitors, “i jo amb la certesa que m’anaven a dir que el meu fill no tenia 

batec”. La Madeleine en aquell moment va dissociar pensant en totes les dones que 

havien de suportar situacions cruels durant una pèrdua, com si ella no ho estigués 

patint en aquell moment.  

Quan va passar a la consulta de la ginecòloga li va explicar que havia parlat amb la 

llevadora que va atendre el part de la seva filla a casa i assegura que es va sentir 

jutjada perquè va posar cara de “la boja del part a casa”. Aquí, altra vegada, va pensar 

en totes les dones que havien de passar per aquella situació i no en ella. “No va ser 

fins després que em vaig començar a sentir malament pel que m’havien dit o m’havien 

fet”. 
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La manca d’informació també és un tipus de violència obstètrica. La professional li va 

comentar que només tenia dues opcions: el raspat o les pastilles. Però la Madeleine, 

que durant el postpart de la seva filla s’havia format com a doula, sabia que hi havia 

una tercera: deixar que el seu cos parlés, i així ho va fer.  

–Sempre pensava que, si un dia em passava això, volia que el meu cos actués. Li vaig 

dir que m’havia informat i que la meva decisió estava presa. Em van dir que el Martín 

no tenia batec un divendres i el vaig expulsar a casa el diumenge. El meu cos ho va 

fer tot ell sol.   

Quan va sortir d’urgències, la seva mare l’estava esperant. La va abraçar i va plorar 

durant un minut, però el seu pensament, altra vegada, va ser “Madeleine, deixa de 

plorar perquè hi ha embarassades que no volen veure que una mare acaba de perdre 

el seu fill”. 

El filòsof francès Michel Foucault va formular el concepte biopoder per referir-se al 

mecanisme de poder aplicat pels estats capitalistes moderns per controlar les 

multituds. El control ja no s’exerceix per part d’un únic sobirà amb poder per matar els 

seus súbdits, sinó per altres vies més subtils de coacció i es pot administrar com 

quelcom racional i que sembli acordat per consens. 

“Quan vaig començar a treballar en una sala de parts vaig patir moltíssim veient les 

pràctiques i com atenien les dones”, explica l’antropòloga i llevadora Maria Llavoré. 

Les seves companyes li recomanaven que anés a treballar a l’atenció primària, però 

no volia deixar les dones que anaven a la sala de parts soles. “Em semblava trair-les”. 

Va haver d’aprendre a prendre-s’ho diferent: a veure què podia fer ella per lluitar contra 

això.  

Foucault va definir a l’obra Vigiliar i Castigar l’hospital com una institució disciplinària. 

De fet, especifica que, al cap i a la fi, l’objectiu que té el patriarcat és controlar les 

masses i perpetuar el sistema. La violència obstètrica no ve propiciada per part d’un 

professional amb la voluntat de fer mal, sinó que està arrelada a la base de la nostra 

societat i té relació en com ens relacionem amb els centres i els professionals sanitaris.  
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“El sistema ens tracta a totes com a vaques que van a parir. S’hauria de contemplar 

cada persona, però l’hospital és com una fàbrica de nens”, afirma la Tessa Roy, que 

la sala de parts li va fer la “sensació d’escorxador” on “només faltaven els ganxos 

penjant amb carn del sostre”. De fet, considera que el fet que ginecòleg que la va 

atendre li fes l’episiotomia i no una cesària, com li havia indicat en les consultes de 

seguiment, és perquè “no sabia quina vaca estava parint”.  

En aquest sentit, a l’escrit Así me nacieron a mi hija, Michelle Sadler identifica sis 

mètodes de subordinació social presents en l’atenció medicalitzada d’un part 

hospitalari. El primer que destaca és l’homogeneïtzació de les dones perquè se les 

despulla de les seves identitats particulars. L’inici del protocol d’homogeneïtzació 

comença amb el simple fet d’haver de deixar enrere la seva roba i posar-se una camisa 

a mode d’uniforme en què s’assumeix que les persones gestants són similars entre 

elles per estar en la mateixa condició, sense contemplar les característiques 

individuals.  

La María López explica que va haver-hi un moment del part en què es va sentir com 

“un envàs d’embotit que, quan l’obres, el llences i només vols el que hi ha dins”. Està 

convençuda que si es torna a quedar embarassada, a no ser que sigui una qüestió de 

vida o mort, no tornaria a anar a l’hospital i que tindria el nadó a casa, amb la seva 

família, una llevadora i una doula. 

–Jo vivia davant de l’hospital i cada vegada que passejava la gossa havia d’anar cap 

a l’altra banda de la urbanització perquè em donaven atacs d’ansietat. Un any i mig 

després, una amiga va parir en el mateix hospital, vaig pujar a donar-li un carregador 

i vaig sortir plorant per tot el que m’havia remogut entrar-hi una altra vegada. He estat 

incapaç de tornar-hi fins dos anys i tres mesos després per acompanyar la meva 

parella a una visita.  

La casualitat fa que quan entrem a la cafeteria amb la Mayte Aguilar soni la cançó Ay 

mamá, de Rigoberta Bandini. Passen pocs minuts de les tres de la tarda i el local esta 

ple. Alguns riuen, d’altres intenten encertar la paraula del dia de Wordle, el joc de 

moda, un grup de noies sembla que fan un treball de classe i un senyor gran observa 

les persones que passen pel carrer. Ella pren un te amb llet mentre relata la seva 
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experiència viscuda onze anys enrere. Tothom sembla aliè al seu testimoni i al que 

explica, potser també son aliens a l’existència de la violència obstètrica, però aquesta 

dona de cabells rinxolats encara recorda aquell dia com si fos ahir.  

“És com si fossis una màquina”. No sap quants tactes li van fer en total perquè totes 

les llevadores i estudiants que entraven li posaven els dits. “Fan molt mal. Entenc que 

hagin de tocar el coll de l’úter, però amb cura. Tracta’m com si estigués allà, pregunta, 

avisa, digues alguna cosa”.  

També es queixa de l’atenció rebuda per part dels professionals de planta. Quan li va 

passar l’efecte de l’epidural va començar a tenir molts dolors. “Quan venien les 

auxiliars em deien que tothom paria i no es queixaven tant com jo”. Finalment, va venir 

la infermera i quan la va explorar va dir “mare meva, quina destrossa li han fet aquí”. 

Quan va néixer, l’Èric li va fer un esquinçament al llavi. La ginecòloga li havia dit que 

li posava un punt i prou, però la realitat és que portava dos punts interns i cinc 

d’externs.  

La Mayte encara s’emociona al parlar del seu part i de les primeres setmanes amb el 

seu fill. Les pors i inseguretats acompanyen a totes les mares i ella no és una excepció, 

però sovint no es parlen de tots els neguits i patiments que hi ha abans, durant i 

després de donar a llum.  

Aquestes incertes estan arrelades a la societat, així que sentir por al moment i treball 

de part és molt comú, tot i que és un acte fisiològic i natural. Els discursos que s’han 

anat articulant sobre el naixement al llarg de tota la història fa que les dones s’enfrontin 

a ell amb molts prejudicis. Des de la Bíblia fins a pel·lícules i cançons es parla del 

patiment del part: “multiplicaré el dolor en el part i amb dolor pariràs els teus fills”, es 

diu en la Gènesis 3:16 o “mentre a la camilla la Jana fa estona que pensa que es mor. 

Una mica més, un terç d’una joia ja és fora del temple on la vida neix” canta el grup 

Ginestà.  

L’antropòloga i etnòloga estatunidenca Margaret Mead afirmava que el fet que el part 

sigui concebut com arriscat no té tanta relació amb les estadístiques de mortalitat, sinó 

amb l’enfocament personal i social. De fet, segons l’OMS, en els països desenvolupats 

moren una mitjana de dotze dones per cada 100.000 nadons nascuts vius.  
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En aquest sentit, la doula Núria Alsina assegura que la por ve imposada pel patriarcat 

per la necessitat de dominar el cos de la dona i tot el procés de naixement. “En un 

acte fisiològic l’únic que has de fer és confiar i protegir l’espai. Has d’estar atenta, no 

alerta, per si en algun moment es necessita algun tipus d’ajuda. És confiar en la vida 

i això és una actitud molt femenina. La por fa que la dona senti que no pot per ella 

mateixa, però de mica en mica estem sembrant el discurs de l’amor i del respecte. És 

important apropar-se al treball de part des de la calma perquè l’oxitocina i les 

endorfines puguin fer la seva feina, perquè no se segregui adrenalina i es pugui 

desconnectar el neocòrtex”.  

La psicologia perinatal és la branca de la psicologia orientada a la prevenció, la cura, 

diagnòstic i intervenció en la salut mental de la dona i la seva família durant tot el 

procés de preconcepció, embaràs, part i postpart.  

La Irene Soler és psicòloga perinatal, treballa les pors de les pacients a consulta i 

afirma que el més important és la informació. “És necessari que les dones mirin vídeos, 

que s’informin sobre què és l’episiotomia o l’epidural i quines opcions diferents hi ha. 

S’ha de conèixer què vols per tenir més empoderament sobre el teu cos. Els cursos 

prepart estan molt bé, però a vegades les dones no tenen l’oportunitat de mostrar les 

seves pors per temor a ser jutjades. A teràpia és el que intentem. Esbrinem què és el 

pitjor que passa pel seu cap perquè si evitem aquella por, al final, es farà més gran i 

llavors serà la profecia autocomplerta.”  

Des del 1985 els professionals de la salut d’arreu del món consideren que el 

percentatge de cesàries ha d’oscil·lar entre el 10% i el 15%, segons l’Organització 

Mundial de la Salut. Quan la intervenció està justificada és eficaç per prevenir la 

morbimortalitat materna i perinatal, però, com qualsevol altra operació, pot tenir riscos 

a curt i llarg termini. A Espanya la xifra d’aquesta intervenció l’any 2018 va ser del 

25%.  

La doctora Eva López explica que pots saber com comença un part, però no com 

acabarà. Hi ha gent que vol tindre un part natural i gens intervingut, però també hi ha 

dones que prefereixen una cesària directament. Considera que fa vint anys sí que hi 

havia una sobremedicalització i, per exemple, es feien servir més fòrceps i ara 
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s’utilitzen les ventoses, que són menys agressives pel sòl pelvià. Tot i això, valora que 

la població d’ara no és la de fa setanta anys, “abans eren dones més joves i tenien 

més d’un part. Ara són més grans i l’edat del primer fill és més avançada. També hi 

ha una gran pandèmia d’obesitat i això les fa pitjor paridores. Aquesta 

sobremedicalització és perquè les dones tenen més factors de risc”.  

La doctora Eva López exerceix a l’Hospital Universitari Mútua Terrassa, on la taxa 

d’episiotomies ronda el 9%, per sota del 15% marcat per l’OMS.  

En el mateix centre treballa la llevadora Gràcia Coll, que explica que hi ha tècniques 

en la línia de millorar la seguretat, “però hem d’adaptar la tècnica i identificar els baixos 

riscos per donar una evolució del part d’acord amb les expectatives de la pacient”. En 

definitiva diu “s’ha d’acostar la tecnologia i la humanitat”.  

El part pot acabar de moltes maneres i això no està en mans dels professionals. “Una 

cesària no pot ser una experiència dolenta. Si tu li dius a la pacient què ha passat, en 

quina situació estem i quin procés s’està seguint, desmitifica, treu pors i li permet 

participar en l’evolució del naixement del seu fill”. La llevadora assegura que són molts 

pocs els moments en què no es poden donar explicacions perquè sigui una urgència 

vital. De fet, experiències traumàtiques com una pèrdua fetal, si el professional 

l’explica i la informa, aquella persona pot tindre una “bona experiència”, malgrat tot. 

“Però, a vegades, parts eutòcics que com a professionals consideres que han anat 

perfectes, per la dona són traumàtics i això és perquè alguna cosa no hem fet bé”.   

Des de l’associació El Parto es Nuestro promouen i defensen la idea del part respectat, 

que defineixen en quatre eixos: la fisiologia del part, no fer res que vagi en contra 

d’aquesta com, per exemple, obligar a la persona gestant a estar estirada; els desitjos 

i necessitats de la dona, no impedir-li que mengi o begui i que pugui estar 

acompanyada per qui desitgi; els drets de la dona com usuària del sistema sanitari, 

principalment al dret a la informació i a decidir lliurement; els drets del nadó, a estar 

en contacte amb la seva mare des del primer moment i gaudir de la lactància materna 

sense interferències.  

Molts hospitals aposten i fan protocols en pro del part respectat. De fet, l’Hospital 

Universitario de Torrejón, on va tenir la filla la María López, és considerat pioner en 
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aquest àmbit. També és el primer centre sanitari públic de la Comunitat de Madrid que 

va incloure el part en aigua com una modalitat per donar a llum. Aquest mateix centre 

ha rebut la certificació 3D del Comitè Executiu de la Iniciativa per la Humanització de 

l’Atenció al Naixement i la Lactància (iHan), promoguda per l’OMS i UNICEF.  

Per ella, però, la seva experiència dista molt de ser meravellosa i respectada. “És molt 

maco i ven molt tenir diferents sales, una banyera i una habitació de fusta, però de 

què serveix si el personal no està format en el respecte?”  

La imatge idíl·lica d’una casa de naixements contrasta amb el despatx on ens trobem 

amb el doctor Oriol Porta: un cubicle petit ple de papers i lluny del batibull de pacients, 

però que la calma i l’espai són interromputs per trucades i per altres professionals que 

el cerquen.  

El president de la Societat Catalana d’Obstetrícia i Ginecologia es mostra crític amb 

el concepte part respectat i amb les cases de naixements. “El respecte ha de ser per 

tothom, tant per la persona que vol un part natural, com per qui té una cesària o qui 

vol l’epidural. Hem d’escoltar i fer un vestit a mida”. 

Les cases de naixements tenen l’objectiu d’afavorir parts naturals, és a dir, sense 

epidural, sense oxitocina sintètica, sense intervencions, sense presses i amb total 

llibertat de moviment. Estan dirigides a dones amb embarassos de baix risc, però 

també hi ha altres aspectes a tenir en compte, com que només hi hagi un sol nadó i 

que estigui de cap; que no sigui necessària tecnologia d’alt nivell per la vigilància 

durant el part; tenir un part d’inici espontani entre la setmana 37 i la 41+6 dies; no voler 

utilitzar epidural; i voler fer ús de diferents tècniques per millorar la progressió natural 

i segura del part per mitigar el dolor.  

A Catalunya, actualment, hi ha tres cases de naixements: Casa Laietània, que pertany 

a l’Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, la de l’Hospital Sant Joan de Déu de 

Martorell i la Casa de Naixements Migjorn, a Sant Vicenç de Castellet.  

La psicòloga perinatal Guida Rubio considera que sí té sentit parlar de parts respectats 

perquè, malauradament, no ho són tots. “Hem de continuar exigint que tots els parts i 
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embarassos siguin respectats i que totes les persones siguin tractades amb respecte 

pels professionals de la salut”.  

Les sales de parts són l’inici de la vida per la majoria de les persones i des d’aquestes 

mateixes sales ha de sortir el respecte que imperi en tota la societat. En aquesta línia, 

la llevadora i antropòloga Maria Llavoré explica, precisament, que s’ha de respectar 

tot. Per descomptat que el part és un moment vital per les dones, però també s’han 

de respectar “les criatures, la gent gran, els companys de feina perquè, si tothom ens 

tractés amb respecte, seríem molt més feliços”.  
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Capítol 3: Conseqüències 

Actualment, a Catalunya les dones tenen 1,2 fills de mitjana i l’edat del primer nadó se 

situa als 31 anys, segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya.  

“L’embaràs i el part són, normalment, les primeres etapes del camí de la maternitat”, 

afirma la psicòloga perinatal Guida Rubio. El cos es transforma i la ment també. 

Aquesta transformació està lligada als canvis que es produeixen al cervell durant la 

gestació i que perduren, com a mínim, fins dos anys després del part. La persona 

gestant es torna més sensible als records de la seva infància, a causa d’un procés 

anomenat transparència psíquica, i també a les emocions pròpies i alienes. “Aquesta 

obertura emocional i mental fa que tot el que passi durant l’etapa de l’embaràs, el part 

i el postpart deixi una profunda empremta en la persona. A més a més, és en aquest 

moment quan s’inicia el vincle amb l’infant i es pot veure reforçat o dificultat per les 

circumstàncies. La hipermedicalització i patologització dels processos fisiològics, la 

infantilització de la persona gestant, el maltractament, la violència obstètrica o la 

separació mare-nadó són grans exemples de situacions de risc pel vincle materno-

filial”.  

La psicòloga també explica que la maternitat és un constructe sociocultural que, en el 

nostre context, té una gran ambivalència. D’una banda, és un objectiu a aconseguir i 

que es mostra en afirmacions com “ser mare et completa” o “no sabràs què és l’amor 

verdader fins que no tinguis fills”. Però, per una altra banda, tampoc et pots “encallar” 

i es pressiona les dones perquè es reincorporin de seguida al món laboral, per 

desvincular-se físicament i emocionalment del nadó, per recuperar la figura i per 

mantenir els espais de parella, socials i individuals.  

La cafeteria on ens trobem amb la Mayte Aguilar és una cadena que obre els 365 dies 

de l’any i està situada a escassos cent metres de l’Hospital Universitari Mútua 

Terrassa, on també treballa ella. Malgrat ser tècnica d’imatge per al diagnòstic, les 

seves funcions les desenvolupa a la centraleta de l’hospital.  
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El part de la Mayte va durar 54 hores: va començar un dilluns, però no va ser fins al 

dimecres quan va néixer l’Èric. Aquell dimarts va fer 35 anys enmig de les 

contraccions.  

“El dimecres torno a anar a l’hospital a les onze del matí perquè ja no podia més amb 

el dolor. De fet, un pacient d’urgències va veure com estava i va anar corrents a 

demanar una cadira de rodes, però li van negar perquè el que jo havia de fer era 

caminar”. De totes maneres, ja havia començat a dilatar i se li havia fet un forat a la 

placenta, així que es va quedar a sala de parts. Explica que li van posar oxitocina 

sintètica i després l’epidural. “L’anestesista estava parlant amb la resta de personal, 

em va punxar el nervi i se’m va inflamar tot el costat esquerre. Durant tot l’embaràs no 

m’havien sortit estries, però posteriorment m’hi van sortir en aquest cantó de tant que 

se m’havia inflat”.  

Una hora després de l’ingrés ja estava dilatada del tot, “el problema va ser que no hi 

havia llits lliures i em van haver d’aturar el part, fins quarts de tres de la tarda. Al nen 

se li va disparar el pols a 180. Pensaven que es moria. Després de 54 hores de 

contraccions ell estava esgotat i me’l van haver de treure de pressa. Em va fer un 

esquinçament amb l’espatlla que em va malmetre tot el llavi, però em van deixar 

incorporar i ser jo qui tragués l’Èric”.  

Els postpart, diu, “va ser un horror. Al principi no podia caminar. Vaig estar dos anys 

amb seqüeles a la cama, que l’arrossegava i se m’adormia. Em van fer radiografies, 

ressonàncies i electromiogrames”. Durant dos anys tampoc podia tenir relacions 

sexuals pel mal que li suposava.  

A més a més, explica que plorava moltíssim perquè “no em podia moure per atendre 

el meu fill. No era un sentiment de mala mare perquè no ho feia perquè no volia, però 

era un sentiment molt gran d’impotència”.  

La Mayte pren despreocupadament el te verd que s’ha demanat. La Tessa Roy, en 

canvi, beu només un got d’aigua, però avisa que sempre ha de controlar què, quan i 

quant beu per tal de mitigar la incontinència produïda pel trencament del nervi pudend 

que li va provocar l’episiotomia.  
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La Tessa, explica, ha estat molts anys rodejada de metges i proves. Al principi els 

doctors volien ser “conservadors i van apostar per la rehabilitació. Em van fer 

descàrregues al nervi femoral fins al sòl pelvià (procediment anomenat 

electroestimulació); també vaig tenir descàrregues directes a la vagina; vaig fer 

exercicis de Kegel, que és fer contraccions per recuperar la força i també la tècnica 

de biofeedback, que consistia a veure si aguantava un globus que m’inflaven i si el 

podia expulsar. Tot era rehabilitació, però semblaven tortures medievals. Malgrat que 

feia tot això i més, el meu avanç era mínim”.  

En aquest moment, li proposen fer una intervenció per posar-li un neuroestimulador 

per estimular el plexe sacre per tal de poder retenir una mica. Abans d’intervenir-la, 

però, li van connectar la màquina per fora per veure els resultats, que són positius, ja 

que nota millora, sobretot amb la femta.  

Després dels sis mesos de l’operació, el cable deixa de funcionar. Per tant, l’han de 

tornar a operar i canviar-lo de costat, que malgrat haver-hi un avanç, no és tant com 

abans.  

A part d’això, com que la Tessa no és una persona grassa, explica que no té greix i el 

cable està arran de superfície i li fa mal, fins i tot, el contacte de la roba. “He tingut 

molts problemes amb el dolor. Per una banda, em volen millorar la qualitat de vida, 

però el dolor que tinc tampoc m’ho permet”. La solució que li van proposar i que va 

acceptar va ser tornar a passar per quiròfan amb l’objectiu d’injectar-li una capa per 

sobre del cable el seu propi greix. Al cap de sis mesos, però, aquest greix es va 

reabsorbir. La sortida era tornar a operar, “però ja estic cansada d’intervencions i m’ho 

he de pensar”.  

Mentre dura la reflexió de tornar a passar per quiròfan, “el meu sòl pelvià és com un 

llit elàstic”, ja que ha patit complicacions com rectocele, cistocele i prolapse. La 

rectocele es produeix quan es debilita la paret prima que separa el recte de la vagina 

i fa que el recte i la paret vaginal sobresurtin. Al seu torn, la cistocele afecta els teixits 

que sostenen la bufeta, i provoca que aquesta i la paret vaginal també s’enfonsin. El 

prolapse vaginal, en el seu cas, fa que l’úter li sobresurti per la vagina.  
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La van posar en llista d’espera per operar-se, però va arribar la covid. “Lògicament, 

passaven primer els pacients amb càncer. Per molt que per mi sigui prioritari, no és 

vital”, així que, després de gairebé un any i mig, el 9 de febrer li van treure l’úter i la 

resta li van clavar amb una malla lligada a la columna perquè no caigui, procediment 

anomenat histerectomia amb col·locació de malla quirúrgica de suport.  

“Tot això és arran del part, del que em va fer aquell home. Convisc amb el dolor des 

del 2016, quan em van posar el neuroestimulador. He hagut d’anar a teràpia del dolor, 

sé manegar-me amb ell, però des d’aquesta operació no acabo d’estar bé”. De totes 

maneres, per ella, els patiments més grans són la incontinència anal i urinària que, 

malgrat haver millorat, només aguanta 45 minuts i, si se sonda, una hora i escaig si 

no ha begut gaire. 

Segons l’Associació Internacional de l’Estudi del Dolor el dolor crònic afecta entre el 

15% i 25% de la població. La teràpia del dolor és una branca de la medicina que té 

com objectiu millorar la qualitat de vida reduint el patiment. Inclou sessions de 

fisioteràpia, electroteràpia i sessions terapèutiques, entre d’altres.   

La psicòloga Irene Soler es va començar a interessar per la psicologia perinatal arran 

del seu desig de ser mare. Rep a part de les seves pacients a l’Espai Gut, un centre 

de psicologia de Terrassa on atenen diferents professionals. La decoració és càlida, 

de fusta i colors pastels.  

A consulta tracta dones que han patit un dol gestacional, que la concepció els hi està 

resultant complicada i també persones que han sofert violència obstètrica. Explica que 

l’embaràs i el part, normalment, són processos d’empoderament per les dones, però 

quan pateixen una situació de violència obstètrica es desempoderen. Algunes de les 

conseqüències més comunes són una baixa autoestima, inseguretats vers la criança 

i una afectació en el vincle que pot repercutir en la lactància i que, portat a l’extrem, 

pot provocar un rebuig del nadó. Altres conseqüències són que no es vulgui tenir més 

fills o que, en dones que han tingut un part vaginal molt intervingut, vulguin que el 

proper sigui una cesària.  

La Irene Soler defineix dos perfils de pacients que han patit violència obstètrica: per 

una banda, hi ha dones que prèviament no s’havien informat i que potser tenien alguna 
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por, però que no l’havien compartit o no s’havien sentit recollides, i quan pareixen 

senten que estan venudes i que han fet amb elles el que han volgut. Per descomptat 

que s’ha de confiar en els professionals, però és important tenir sensació de control 

sobre aquell moment.  

Per una altra banda, hi ha un perfil més comú que són dones que sí que estaven 

informades i tenien una ideologia molt arrelada de la criança, del tipus de part, que 

normalment és natural. Però quan van a donar a llum es troben una situació que no 

contemplaven i, si acaba en una cesària, s’entra en un procés de tipus depressiu. A 

vegades hi ha la idea de “he tingut una cesària i, per tant, no he parit”.  

Aquest darrer perfil que defineix la Irene Soler encaixa amb el relat de part de la María 

López, qui s’havia preparat per al treball de part amb l’hipnopart, una tècnica basada 

en la hipnosi conscient que s’utilitza per afrontar l’arribada del nadó sense pors, ajuda 

a alleugerir la intensitat i a gaudir del procés.  

Malgrat això, a la María li van fer una cesària que ella considera innecessària i afirma 

que “jo no sento que hagi parit, sento que m’han robat la meva filla del meu úter. El 

meu part somiat se’n va anar a la merda. Res del que jo volia ha passat. Absolutament 

res”.  

“Vaig tenir depressió postpart per tot el que havia viscut. És cert que una persona amb 

un part respectat pot desencadenar una depressió, però la meva va venir per la 

violència que havia patit”.  

Segons un estudi elaborat per l’Hospital Vall d’Hebron, una de cada deu dones 

pateixen depressió postpart a Espanya. Pot ser d’intensitat moderada o greu i apareix 

després d’haver donat a llum, poc temps després del part o fins un any més tard, tot i 

que el més freqüent és que es produeixi durant els tres primers mesos. Els problemes 

de salut mental poden venir provocats, entre d’altres, arran de la por i les 

preocupacions.  

La psicòloga perinatal Guida Rubio detalla que les pors més comunes respecte al part 

i l’embaràs són que li passi res al nadó o a una mateixa, però també és important la 

por al canvi. Aquests neguits s’han d’aprendre a validar i acceptar. “No podem deixar 
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que ens dominin i ens impedeixin fer. Si això passa, hem d’aprendre a gestionar-ho. 

Si són creences limitants, el treball s’enfoca a entendre l’origen, aprendre a detectar-

les, aturar-les i transformar-les”.  

L’acció d’anar al psicòleg encara està envoltada de prejudicis com que anar-hi és 

perquè s’és boig o que només es va al psicòleg és perquè és tenen grans problemes. 

Altres motius poden ser la infravaloració dels propis problemes i que, per tant, es creu 

que no és necessari iniciar un procés terapèutic.  

Per la Tessa Roy haver d’anar al psicòleg era rebut com una feblesa. “El meu pare em 

va educar com que jo havia de ser forta, a casa no es plorava i havia de poder amb 

tot, però he de reconèixer que m’ha servit per explicar, per treure i ser compresa”.  

“A vegades em posava a plorar perquè anava a canviar a la nena perquè feia olor de 

caca, però no era ella: era jo. Era molt dur”. Ha hagut de fer un esforç molt gran per 

no projectar la seva frustració a la seva filla, explica amb veu cansada. Confessa que 

“durant els dos primers anys de la vida amb la Iona no la vaig tenir prou en braços, no 

em sortia”. A més a més, una de les idees més repetitives que tenia és que, si no 

hagués tingut la Iona, la seva vida hauria estat diferent. “Aquest pensament em feia 

molt mal i em considerava molt mala persona, tot i que la psicòloga deia que era 

normal pensar això. He hagut de fer un canvi de mentalitat: no estic així perquè hagi 

tingut la nena, estic així per culpa del ginecòleg que em va atendre”.  

Quan la Iona tenia deu anys li va preguntar què li passava:  

–Mama, a tu et passen moltes coses i m’agradaria que m’ho diguessis. No 

m’espantaré.  

–Iona, et vull explicar una cosa i vull que ho entenguis molt bé –li va dir la Tessa, que 

li va relatar el dia del naixement a la seva filla, però no amb tots els detalls.  

El primer que va contestar va ser: “És culpa meva. Si no m’haguessis tingut, no 

estaries així, mare”. La Tessa va fer un esforç per fer entendre a la Iona que no era 

culpa seva, sinó del metge.  

Hi ha un tercer vèrtex en la família: l’Isidre, el seu marit i pare de la Iona. Durant tota 

la conversa amb ella, l’únic moment en què se li humitegen els ulls és quan parla d’ell. 
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“Tinc un home que és un amic i company meravellós. M’ha ajudat molt, ho ha entès 

tot i ha estat sempre molt empàtic. Malgrat que tot m’ha passat a mi, en el rostre se li 

veu el patiment. Sempre ha estat al meu costat i ha tingut la paciència d’un sant”.  

La Tessa recorda amb ràbia un dia que “havia de ser meravellós i fantàstic”, però que 

s’ha convertit en un “malson que m’ha anul·lat com a persona. Ara les meves metes 

són tan bàsiques com si podré sortir al Parc de Vallparadís el cap de setmana. També 

m’ha afectat en l’àmbit laboral perquè vaig perdre la feina: vaig estar divuit mesos de 

baixa i m’han donat una incapacitat del 35%. És horrorós el cos que tinc i com he 

canviat. Estic cansada de renéixer i d’anar-me operant. Sé que hauria de fer un canvi 

de mentalitat i acceptar que seré així per sempre, però soc molt justiciera i no acabo 

d’acceptar-ho”. És, precisament, aquest sentit de la justícia el que la va dur a contactar 

amb un advocat per portar el metge que l’havia atès a judici.  

La fortalesa de la Tessa es fa present en el seu rostre i en la seva manera de parlar. 

Després d’explicar la seva història i d’escoltar les seves confessions caminem uns 

metres en la mateixa direcció fins que arribem a un encreuament i cadascuna agafa 

el seu camí. Son els primers matins de març i encara falten dies perquè arribi la 

primavera. Camina a poc a poc, però amb fermesa per un carrer paral·lel al Parc de 

Vallparadís. Potser aquest cap de setmana sortirà a passejar per allà amb la seva 

família. Ara és una de les seves metes, després de tot i malgrat tot.  

Un dels problemes de la violència obstètrica és demostrar els danys físics o morals, 

explica l’advocada Elena Hernández. Per aquesta raó, és necessari tenir el curs clínic 

per demostrar els procediments mèdics que s’han fet i, en el cas de la salut mental 

potser s’ha de visitar un psiquiatre, afegeix. “És important aconseguir la prova 

documental, no només el testimoni d’un perit. Si s’arriba a un procediment judicial, 

també s’ha de sol·licitar un metge forense, ja que moltes vegades és la paraula d’un 

contra la de l’altre”. Tanmateix, l’advocada evidencia que un dels problemes d’aquest 

tipus de violència, i de la violència en general, és que la dona ha de donar el testimoni 

una vegada i una altra en aquests procediments.  

El febrer del 2020 el Comitè per l’Eliminació de la Discriminació Contra la Dona de 

l’ONU (CEDAW) va emetre la seva primera resolució sobre violència obstètrica i 
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reconeixia com a víctima a una dona de Lugo que havia donat a llum la seva filla l’any 

2009. La resolució es va produir després que les vies administratives i judicials 

espanyoles desestimessin el seu cas i el CEDAW va determinar que durant el procés 

judicial es va haver d’enfrontar a estereotips de gènere i discriminació.  

El Comitè va considerar que es van vulnerar diversos articles de la Convenció sobre 

l’Eliminació de Totes les Formes de Discriminació contra la Dona. La protagonista 

estava de 39 setmanes de gestació, però encara no estava a la fase activa de part. 

Va acudir a l’hospital amb la intenció de rebre orientacions sobre com actuar. 

Considera que va ser sotmesa a nombroses intervencions sobre les quals no va rebre 

cap explicació i tampoc se li va demanar el consentiment sobre els processos als quals 

va ser sotmesa.  

El CEDAW va instar a Espanya a proporcionar a la dona una reparació apropiada pels 

danys que van provocar les actuacions a la seva salut física i psicològica; però també 

que Espanya ofereixi una atenció obstètrica adequada que inclogui l’accés a la 

informació i als consentiments informats; la realització d’estudis sobre violència 

obstètrica; capacitar als treballadors obstètrics i sanitaris; i assegurar que hi hagi 

recursos eficaços pels casos en què es vulnerin els drets.  

Tot i això, dos anys després, l’Estat no li ha proporcionat cap reparació i considera que 

tampoc ha actuat en els altres punts que instava el CEDAW. Per aquesta raó, ha 

presentat una reclamació administrativa al Ministeri de Justícia i, si no obté resposta, 

anirà al Tribunal Suprem, recull Eldiario.es 

Els processos burocràtics i judicials sovint són lents i llargs, fet que fa que algunes 

persones acabin per fer-se enrere i no continuar amb el procés.  

Quan la Tessa Roy va començar a acudir a metges i li feien proves, explica que 

sempre li deien que el que li havien fet era una negligència, però quan demanava que 

li ho posessin per escrit cap professional s’atrevia. Va embarcar-se en un judici que 

“va ser tan traumàtic com tot el que m’havia passat físicament”. Relata que el judici va 

concloure com que hi havia hagut negligència, però que el metge és l’únic que pot 

saber què s’ha de fer en cada situació determinada.  
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En aquest sentit, l’advocada Elena Hernández afirma que en aquestes situacions pot 

entrar en joc “l’existència de la violència, la llibertat d’acció del metge i què pot fer un 

doctor davant d’una urgència”. Tanmateix, afegeix que, com que hi ha pocs casos que 

hagin arribat als jutjats, hi ha poca jurisprudència que es pugui aplicar.  

El gener del 2021 la Generalitat de Catalunya va modificar la llei del dret de les dones 

a erradicar la violència masclista i va incloure, per primera vegada, la violència 

obstètrica. El text considera que aquesta consisteix a “impedir o dificultar l’accés a una 

informació veraç, necessària per a la presa de decisions autònomes i informades. Pot 

afectar els diferents àmbits de la salut física i mental, incloent-hi la salut sexual i 

reproductiva, i pot impedir o dificultar a les dones prendre decisions sobre llurs 

pràctiques i preferències sexuals, i sobre llur reproducció i les condicions en què es 

duu a terme, d’acord amb els supòsits inclosos en la legislació sectorial aplicable. 

Inclou l’esterilització forçada, l'embaràs forçat, l'impediment d'avortament en els 

supòsits legalment establerts i la dificultat per a accedir als mètodes contraceptius, als 

mètodes de prevenció d’infeccions de transmissió sexual i del VIH, i als mètodes de 

reproducció assistida, i també les pràctiques ginecològiques i obstètriques que no 

respectin les decisions, el cos, la salut i els processos emocionals de la dona”.  

L’advocada Elena Hernández, però, considera que la llei catalana no acaba de ser 

precisa i troba imprescindible fer una passa més i que l’estat espanyol també 

reconegui aquest tipus de violència. “Fins que no s’aprovin lleis estatals que 

determinin què és, com s’aplica, com es pot provar i quins són els objectes (actors i 

víctimes) no existirà aquest tipus de violència a Espanya”.  
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Capítol 4: Esperança  

Quan es pateix una situació de violència obstètrica la majoria de les dones opten per 

fer una reclamació a l’hospital i no embarcar-se en un judici. L’advocada Elena 

Hernández explica que, malgrat que sí que serveix, “és només un primer pas”.  

Fins ara, els casos de violència obstètrica que es denunciaven sovint s’aferraven a la 

llei d’Autonomia del Pacient i a la llei General de Sanitat, que reconeix el dret a rebre 

informació de manera comprensible, clara, continuada, verbal i escrita. “També ens 

podem basar en altres drets recollits en la Constitució, com el dret a la intimitat o el 

dret a la integritat física. Tanmateix, en cas que s’atengués la dona per la sanitat 

pública també es podria demanar la responsabilitat civil de l’Estat”. Afegeix que com 

que encara no s’ha aprovat una llei d’àmbit estatal que reconegui aquest tipus de 

violència és una dificultat perquè no hi ha una base legal.  

Un avanç important ha estat la incorporació del pla de naixement amb els quals 

compten la majoria de sales de part. A més a més, el Ministeri de Sanitat i cada 

comunitat autònoma han elaborat uns plans estàndards que s’han d’adaptar a cada 

hospital. D’altra banda, cada centre pot comptar amb protocols perquè cada família 

visqui l’arribada del seu nadó de la manera més satisfactòria possible. L’advocada, 

però, considera que seria adient aprovar uns protocols que siguin generals en tots els 

hospitals.  

Des de fa temps que a l’Hospital Universitari Mútua Terrassa es permet l’entrada de 

l’acompanyant a quiròfan en cas d’una cesària, però a l’Hospital Universitari d’Igualada 

això passa des del març d’enguany.  

La llevadora Gràcia Coll explica que els protocols estan fets, precisament, “perquè les 

dones estiguin ben ateses i estan molt ben justificats. És evident que la pacient vol 

intervenir en allò que l’ateny que, en aquest cas, és la seva salut. A més a més, 

nosaltres treballem amb dones sanes que no tenen malmesa la salut, en principi. Tot 

el contrari: venen a tenir un fill, que és una cosa molt important i molt vital”.  
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Les llevadores Gràcia Coll i Maria Llavoré, malgrat haver tingut trajectòries en 

hospitals diferents, comparteixen la passió per les dones i per la seva feina. Les dues 

parlen amb intensitat, però amb un to de veu suau. La mirada penetrant de la Gràcia 

transmet seguretat pel que fa i pel que explica, mentre que a la Maria l’acompanya un 

to més reivindicatiu.  

“Vint anys després, veig que he fet feina. No jo sola, per sort”, recorda la Maria Llavoré. 

“Coses que es feien fa uns anys són impensables”, afirma i explica que va fer una 

conferència sobre violència obstètrica a Menorca i que “allà estan com nosaltres fa 

deu anys: dones a qui els hi fan episiotomies sense consentiment o que la parella no 

pot entrar a una cesària”.  

La seva visió com antropòloga sempre la fa anar més enllà de la realitat i, en aquesta 

ocasió, es planteja la importància de les paraules que fem servir. “La paraula part és 

la paraula més horrorosa que existeix”, afirma entre riures, “quan neixen les criatures 

diem expulsiu, però deslliurament per la placenta. Aquesta paraula és molt més bonica 

i la criatura no s’expulsa”. Passa el mateix amb les corretges, “no ets un cavall. Les 

dones tampoc ho viuen com a negatiu, però el llenguatge és molt important”. El canvi, 

també ha de passar per revisar els mots que fem servir.  

A l’Hospital Sant Pau de Barcelona, on treballa, el personal està molt conscienciat, 

afirma. Les residents de llevadores i de ginecologia cada any fan un curs conjunt per 

tal d’anar totes a una. A més a més, fan un altre curs de perspectiva de gènere amb 

actors i actrius que escenifiquen escenes reals que passen a les sales de part.  

“El canvi ha de venir per la gent jove: quan el personal que entrava escoltava perquè 

no es pot obrir el llum a una dona que està de part, perquè no ha de parir en litotomia 

o perquè no li has de fer una episiotomia es formen professionals més respectuoses”.  

La Societat Catalana d’Obstetrícia i Ginecologia i el Consell de Col·legi de Metges de 

Catalunya han fet una passa endavant i, en un comunicat conjunt, reconeixen 

l’existència de la violència obstètrica. Un posicionament diferent del Consell General 

de Col·legis de Metges espanyols que, en un altre escrit, assegurava una “inexistència 

d’actes violents” i que el terme no s’ajusta a la realitat de l’assistència a l’embaràs, 

part i postpart al nostre país.  
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En l’àmbit internacional, però, també s’ha fet servir aquest concepte a les Nacions 

Unides i a l’Organització Mundial de la Salut. També el Consell d’Europa i el Parlament 

Europeu han fet resolucions en aquesta línia.  

Des de la Societat Catalana d’Obstetrícia i Ginecologia s’ha impulsat un grup de treball 

sobre violència obstètrica i perspectiva de gènere. El Dr. Porta, el president, explica 

que està integrat per quaranta professionals de diferents àmbits i està dividit en tres 

comissions: dades i recerca; comissió de formació amb la voluntat de formar els 

professionals amb diferents perspectives i incloure la violència i la perspectiva de 

gènere al currículum dels residents; i comunicació institucional per poder-se explicar.  

El doctor Oriol Porta es considera “afortunat pel fet de reconèixer que la violència 

obstètrica existeix”, tot i que assegura que dintre de la professió no ha agradat gaire. 

“Hem tingut la fortuna de poder reflexionar i crec que ha d’arribar a altres àmbits de la 

medicina”. El que més el fa patir, però, és que es generi desconfiança cap als 

professionals.  

En aquest sentit, la llevadora Maria Llavoré es mostra preocupada perquè mentre que 

hi ha dones que escullen tenir un part a casa “perquè volen, hi ha d’altres que ho fan 

per evitar anar a un hospital”.  

Segons una anàlisi d’EpData, l’any 2017 un total 1.237 naixements es van produir en 

domicilis. Aquesta dada representa un 0,32% de tots els parts. Una xifra molt diferent 

de la de fa uns anys: el 1980 un total de 96.683 nadons van néixer a casa, un 16,9%.  

L’arribada al món de les criatures ha anat canviat al llarg dels anys. La doula Núria 

Alsina explica que el part ha estat una experiència molt alineada de la dona des que 

va aparèixer el pentotal i després l’epidural. “Se’ls hi va prometre que paririen sense 

dolor i que no s’assabentarien de res. Però no van pensar que no assabentar-se de 

res també implicava que es desconnectarien. És una de les grans empremtes del 

patriarcat en el cos de les dones”. Tot i això, es mostra esperançada i creu que s’està 

recuperant l’experiència. “No és que totes les dones hagin de tornar a parir de manera 

natural i a casa. És la idea que la dona pugui recuperar el seu poder i la capacitat de 

decisió, i això passa per damunt de les opcions de part i per escoltar el que necessita, 

des del seu sentir més profund”.   
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Capítol 5: Transformació 

Els bessons de la Tània no van poder estar amb els seus pares just després de néixer. 

A la Madeleine no li van oferir tota la informació de com procedir en el cas d’una pèrdua 

gestacional i estava rodejada de dones embarassades, tot i saber que el seu fill no 

tenia batec. La Mayte explica que les infermeres van menystenir el seu dolor i 

patiment. El ginecòleg li va dir a la Tressa que li podia donar una alegria al seu marit. 

La María recorda el seu part com una violació.  

Segons l’OMS, la violència obstètrica és una violació dels drets reproductius de les 

dones i és una forma específica de violència exercida pels professionals de la salut 

vers les dones embarassades. Engloba el maltractament físic, la humiliació, l’abús 

verbal i els procediments mèdics coercitius o no consentits.  

La doctora en antropologia Eva Margarita García afirma que tot el que passa al cos 

de les dones és públic. Les normes biomèdiques s’accepten com a inevitables, 

naturals, legítimes i adequades. D’aquí rau la sobremedicalització i la patologització 

d’un procés fisiològic i que les dones estan preparades per dur a terme en la majoria 

de casos. En aquest context, el part al segle XXI és percebut per la societat com una 

patologia, com un procés que fa mal, complex i perillós. Les mares són unes màquines 

i s’ha d’aconseguir un producte: un nadó sa.  

En aquest sentit, afegeix que el control sobre la reproducció i la sexualitat de les dones 

per part del patriarcat és fonamental per mantenir-les en una posició de subordinació. 

Però això no podria existir sense una inferiorització i discriminació prèvia de la societat 

vers elles.  

Després de la Segona Guerra Mundial, els parts d’Europa es van traslladar 

definitivament als hospitals. Però eren parts molt patologitzats, es feien servir una gran 

quantitat d’instruments i fins als anys 60 va durar la pràctica del son crepuscular, que 

consistia a administrar escopolamina (burundanga) a les mares perquè no tinguessin 
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cap record del part, però no era indolor, endarreria les contraccions i augmentava les 

hemorràgies.  

En el cas d’Espanya, la dictadura franquista també va influir en la maternitat i el control 

de la fertilitat. Es va implantar una vigilància dels cossos de les dones perquè la 

natalitat augmentés i perquè no es fessin servir mètodes anticonceptius ni abortius. 

Les dones espanyoles tampoc tenien control sobre el seu cos i van començar a tenir 

por. No entenien què els hi passava perquè se’ls impedia entendre el part com un acte 

fisiològic en què elles eren les protagonistes. Llavors van començar a experimentar 

terror al moment del part. Havien perdut la batalla, ja no controlaven els seus cossos, 

així que, com a mínim, que fos sense dolor. Es va començar a posar èmfasis en el 

control del dolor perquè les dones deixessin de sentir i l’entrega a la medicina fos 

completa.  

Amb la patologització de l’embaràs, la doctora en antropologia afirma que 

s’aconsegueix una desconnexió entre les dones i els seus cossos. El patriarcat busca 

aquesta desconnexió perquè així la sexualitat femenina es redueixi al coit, als genitals 

i a la dominació dels homes sobre les dones.  

“Els professionals també poden esdevenir víctimes”, afirma el doctor Oriol Porta i és 

que, al cap i a la fi, són persones immerses en un sistema mèdic androcèntric que 

perpetuen el que els hi han ensenyat i el que han après.  

La llevadora i antropòloga Maria Llavoré defineix el part com una festa, “és el teu 

moment de vida”. Però “tenim la idea que el part ha de ser una horeta curta, que no 

tinguis dolor i que sigui ràpid. No estem empoderades. Els nostres cossos estan 

preparats, però les dones tenen por per si hi ha un contratemps. Els embarassos estan 

plens de proves, es fan ecografies cada mes i si pot ser cada dia. Com més mires, 

més trobes. Això l’únic que provoca és molta angoixa a les dones”. 

El psiquiatre i psicoanalista estatunidenc Daniel N. Stern afirmava que “el naixement 

d’una criatura és el naixement d’una mare” per tots els canvis que comporta l’arribada 

d’un fill o filla. La psicòloga perinatal Guida Rubio considera que falta visibilitzar les 

maternitats reals, els moments dolços i els més foscos. “Les emocions, les pors, 

l’ambivalència que sents quan tens un nadó”. No es parla dels problemes 
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d’incontinència, de la rehabilitació del sòl pelvià o del mal al tornar a tenir relacions. 

Les ombres en la maternitat també existeixen. El cos de la dona és un camp de batalla 

que està vivint un procés transformador durant l’embaràs i el part. Són moments vitals 

que el sistema no vol acceptar.  

Tot i això s’estan fent actuacions per millorar en aquesta línia i recuperar el part i que 

sigui una experiència empoderadora. Els tallers per professionals de l’Hospital Sant 

Pau, les reunions d’equip de l’Hospital Universitari Mútua Terrassa, la creació d’un 

comitè d’experts per part de la Societat Catalana d’Obstetrícia i Ginecologia són 

alguns exemples. Per descomptat que un reportatge emès en prime time fa que el 

concepte arribi a molta més gent, però les coses ja estaven començant a canviar 

abans. 

La doula Núria Alsina creu que s’està modificant la concepció del part a la nostra 

societat i que, de mica en mica, “s’està sembrant el discurs de l’amor i el discurs del 

respecte”. A poc a poc s’ha anat prenent consciència que la maternitat és un procés 

transformador. La llevadora Gràcia Coll explica que una dona en la nostra societat 

vindrà a parir una, dues, tres o, com a molt, quatre vegades. “Són moments vitals, que 

esculls lliurement i vols tenir una experiència bona”.  

Hi ha professionals conscienciats que treballen en aquesta línia. El doctor Oriol Porta 

és dels primers a acceptar el terme violència obstètrica i a donar la cara. La Gràcia 

Coll admet que va exercir-la perquè era el que havia conegut i la Maria Llavoré va ser 

incapaç de deixar les dones que anaven a les sales de part soles.  

El feminisme de la diferència ha fet servir la maternitat com un argument a favor de la 

superioritat femenina. Per contra, el feminisme de la igualtat sosté que la maternitat 

pot suposar un gran obstacle en el desenvolupament intel·lectual i personal de la dona.  

Però moltes dones, des del feminisme, escullen ser mares. És llavors quan sorgeixen 

problemes davant d’una societat que no concep la maternitat i que no dona mitjans ni recursos. 

El sistema pretén que siguis la mateixa que abans, que amb setze setmanes et desvinculis 

del teu nadó i tornis a la feina remunerada. Que tornis a ser productiva amb els paràmetres 

capitalistes anteriors i sense entendre la maternitat com un espai de creació.  

Però podem ser les mateixes dones després d’haver estat mares? 
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4. Epíleg 

Les pàgines anteriors, des de la primera fins a l’última línia, han estat acompanyades 

d’un debat intern continu i de preguntes de les quals encara no tinc una resposta clara 

i ferma.  

La primera reflexió va girar entorn de com havia de referir-me a les víctimes de 

violència obstètrica. Hi havia dues opcions: dones i persones gestants. L’objectiu de 

les cavil·lacions no era cap altre que incloure també les persones trans i no binàries 

que poden quedar-se embarassades. Després de llegir molt vaig entendre que la 

violència obstètrica no ve donada perquè una persona gesti una criatura, sinó pel fet 

de ser dones. Com es deia a la introducció “una persona gestant pot no patir violència 

obstètrica, però una dona patirà violència en algun moment de la seva vida”.  

Durant la redacció del marc teòric a vegades em generaven rebuig i incredibilitat 

algunes aportacions d’autores que, fins i tot, es referien al fet que el sistema 

considerava les mares com a màquines i els bebès com a productes. La majoria de 

dones entrevistades, malgrat haver patit violència obstètrica, no han llegit o no s’han 

informat en excés sobre aquesta mala praxi. Així que, quan elles, de manera natural i 

espontània, afirmaven haver-se sentit com a màquines, envasos d’embotits o vaques 

que estaven en un escorxador podia començar a entendre que la reflexió que m’havia 

semblat hiperbòlica era, en realitat, el que havien experimentat a les sales de part.  

En aquestes pàgines no s’ha pretès demonitzar els professionals de la sanitat. Els 

obstetres i les llevadores afirmaven que, si havien fet mal alguna dona mai havia estat 

de manera voluntària ni amb la pretensió d’agredir-les. Els professionals, al cap i a la 

fi, són persones en un sistema androcèntric que duen a la pràctica allò que els han 

ensenyat i ara estan en un procés de desaprendre per poder reaprendre. I per fer 

aquest procés de reaprenentatge és important posar-li un nom a aquestes pràctiques. 

No es pot parlar del que no existeix, i per existir s’ha de poder anomenar. 

Durant les entrevistes amb les dones vaig arribar a plantejar-me si, potser, i malgrat 

tot el que havia llegit al marc teòric, es tractaven de casos aïllats, que la seva 

experiència era només fruit de la mala sort. Una altra dona -molt propera a mi i que no 

surt al reportatge- va tenir una pèrdua gestacional i va haver de compartir habitació a 
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l’hospital amb una mare que havia tingut un bebè viu. Ella sabia que allò la molestava 

i que li feia mal, però no era conscient que rebia el nom de violència obstètrica. Així 

que, com ella, moltes altres dones poden haver-la patit a les sales de part, a les 

consultes de seguiment o a les plantes de maternitat, però com que no saben que 

existeix aquesta violència no en poden ser conscients.  

Per altra banda, entenc i puc empatitzar amb el sentiment d’incomoditat d’alguns 

professionals respecte al terme violència obstètrica. Durant les entrevistes amb els 

professionals la majoria afirmaven que no només és causada per llevadores i 

ginecòlegs, sinó que també es pot dur a terme per altres professionals com lliterers o 

personal administratiu. Com a administrativa que durant un any va treballar a 

l’especialitat de ginecologia i obstetrícia, la primera vegada que ho vaig sentir em va 

generar rebuig i em vaig posar a la defensiva. Però tenien raó. Tractar les persones 

com un número, no aportar tota la informació perquè tens més feina o un mal dia i no 

comprendre les necessitats de les dones també és violència obstètrica. I jo vaig 

exercir-la.  

Els dubtes, sense respostes, que m’han acompanyat a la fase final del reportatge han 

estat, per una banda, “què hem fet nosaltres per merèixer això” i, per altra banda, “si 

no cuidem l’inici de la vida, a què li donarem importància”.  

Després de les entrevistes amb les testimonis m’acompanyava un sentiment molt gran 

d’impotència i unes ganes inefables de voler continuar explorant els relats sobre la 

maternitat en un sentit més ampli. Tanmateix, entenc que s’ha de fer des d’un 

enfocament interseccional, incloure persones trans i d’altres ètnies i cultures per poder 

elaborar relats inclusius, justos i reals. Tenia, i tinc, un foc encès a les entranyes que 

no s’apaga concloent aquest Treball de Fi de Grau i que em genera una necessitat 

enorme d’anar més enllà i posar les cures i la maternitat al centre.  
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6. Annexos 

6.1. Entrevista a Tessa Roy 

Com estàs, Tessa? 

Dos anys després del que em va passar era incapaç de parlar-ne. Només podia plorar. 

Ara fa 12 anys que va néixer la meva filla i ho tinc acceptat. Bé, jo dic que ho tinc 

acceptat, però els metges diuen que estic resignada, perquè el meu interior vol ser 

com abans. Per descomptat que jo voldria ser com abans. Em considerava una fera, 

podia fer moltíssimes coses i aconseguia tot el que em proposava. Ho planificava tot i 

tenia objectius, però ara no puc planificar res de la meva vida. No sé què passarà l’any 

següent perquè el meu cos cau a pedaços.  

Sé que hauria de fer un canvi de mentalitat i acceptar que seré així per sempre. Però 

soc molt justiciera i no ho accepto. Sempre miro si es pot millorar alguna cosa o la 

meva qualitat de vida.  

Per posar-te en context, l’any 2003, amb 32 anys, vaig tenir una hemorroide trombòtica 

i em van haver d’operar, però la ferida que em van fer no cicatritzava i cada vegada 

que anava de ventre era com si em tallessin amb un ganivet. Havia d’anar de ventre 

a la banyera. Vaig anar a un metge a Barcelona que em va fer posar dilatadors anals, 

però no acabava de funcionar. Així que em va dir que s’havia de fer una cirurgia per 

tallar l’esfínter intern. Ho va fer, va trigar molt a cicatritzar, però podia anar de ventre 

millor.  

Aleshores jo ja tenia aquesta ferida en el recte. Amb el meu home vam decidir que 

volíem tenir fills, però no em quedava embarassada i van passar cinc anys. Com que 

jo ja era gran, vam anar al ginecòleg a veure què passava i va dir que feríem un estudi, 

per veure si eren les meves trompes o si era ell. En aquella temporada va morir el meu 

pare, em vaig oblidar del tema de tenir fills i em vaig treure la pressió de quedar-me 

embarassada. Va ser llavors quan m’hi vaig quedar.  

Jo tenia un úter fatal, poliquístic i amb tumoracions benignes. El ginecòleg deia que 

era com si m’haguessin disparat amb una escopeta de balins a l’úter. Era difícil que 
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em quedés embarassada perquè no tenia on instal·lar-se l’òvul fecundat. La Iona era 

com un miracle. Estàvem molt il·lusionats.  

Vaig voler anar a Barcelona perquè de Terrassa no coneixia ningú i ja havia tingut la 

mala experiència amb el primer metge del recte. Em van recomanar una eminència 

de ginecòleg. Vaig amb ell, em fa el seguiment, li explico el tema del recte i em 

comenta que el més segur és que em fes una cesària.  

Arriba el dia del part i el metge està atenent tres parts alhora. Jo veig que ell entra i 

surt. Aguanto tota la nit perquè, com era primerenca, no volia anar a l’hospital a 

Barcelona i que em diguessin que anés a casa. Així que vaig passar tota la nit amb 

contraccions i fins que ja no aguantava més.  

Quan estava allà, espatarrada, la sala em va fer la sensació d’escorxador. Potser 

perquè l’edifici era antic i jo veia que el metge sortia i entrava. Un dels cops que va 

venir em va dir que tenia la nena molt a dalt. 

Quan per fi se centra en mi, la infermera posa tot el pes sobre meu per fer-me la 

maniobra de Kristeller. El meu home diu que no ho pot oblidar. Ho va veure i viure com 

una agressió cap a mi, però també pensava que la seva filla estava allà.  

El doctor primer va agafar pinces a veure si la podia treure, però estava molt a dalt. 

Després va intentar-ho amb fòrceps i ventoses, però tampoc. Jo empenyia quan em 

deia, però no hi havia manera.  

Llavors vaig veure que agafava el bisturí i li dic “perdona, vas a fer l’episiotomia?”. I 

diu que sí, i li vaig contestar “recorda el meu problema amb el recte, mira que no 

s’apropi a l’anus”. I ell em va preguntar “què és això del recte?”. Li dic que ja li havia 

explicat, que només em quedava l’esfínter extern. Tot i això, ell va tallar  i deia que no 

em preocupés. Em vaig adonar que no sabia quina vaca estava parint. No sabia que 

era la Tessa, que tenia un problema en el recte i que havíem de fer cesària.  

Finalment, tenim la Iona. Noto que a l’hospital em faig el pipí i la caca a sobre. Tampoc 

tenia sensibilitat al sòl pelvià. Soc farmacèutica i m’agrada estar molt al dia 

científicament i, malgrat ser primerenca, tinc nocions de ciències i del cos humà. Vaig 
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pensar que potser estava molt inflamat, però no em va agradar. Però arribem a casa i 

jo continuo fent-me el pipi i la caca a sobre.  

El ginecòleg no em torna a visitar fins 40 dies després. Li explico que des de l’hospital 

em faig el pipí i la caca a sobre i que no tinc cap sensibilitat en el sòl pelvià. Aquest 

home m’agafa de les cartutxeres, em mou de tal manera que fa tremolar tot el meu 

geix que havia agafat durant l’embaràs i diu “oi que això no està igual que abans que 

et quedessis embarassada? Doncs tot el que hi ha aquí sota tampoc et quedarà igual.  

T’aconsello que quan vagis a casa no parlis amb el teu home d’això, perquè aquestes 

coses no ens interessen. Jo et dono l’alta i avui mateix li pots donar una alegria al teu 

marit”.  

Me’l vaig quedar mirant, però no vaig poder dir res. Em vaig quedar muda. Estava 

estupefacta, no podia creure que el ginecòleg em digués això. Com no li vaig tallar el 

cap? Em vaig quedar en shock. L’únic que em va passar pel cap és que no pensava 

tornar a la consulta d’aquest medieval. Vaig tornar a casa plorant i el meu home 

flipava. No volia tornar a anar, però jo continuava fent-me la femta i el pipi.  

A la femta li donava l’explicació que ja tenia anteriorment el problema del recte. Així 

que vaig mirar primer la qüestió del pipí. Vaig anar a l’uròleg i quan va veure el percal 

em va dir que “els uròlegs ens encarreguem del sistema urinari dels homes. De les 

dones és el ginecòleg, però a tu t’ha de mirar un grup de metges que treballin en equip 

orina, vagina i aparell digestiu”. Em va derivar a l’Hospital de Terrassa amb el doctor 

Albert Font.  

A aquest doctor li vaig arribar feta una merda. Em va fer fer moltíssima recuperació, 

moltes proves, proves urodinàmiques, proves per veure quins músculs estaven 

afectats. Vaig passar per molts metges i tots volien les seves proves.  

Jo era molt pudorosa, però al final ja m’era igual. El diagnòstic és que el ginecòleg 

m’havia trencat el nervi pudend. És un nervi que té forma de vuit en el sòl pelvià i agafa 

anus, vagina i aparell urinari. En tallar-lo jo ja no tenia força.  

Em van fer un electromiograma i van veure que en el costat esquerre hi havia un petit 

pas d’electricitat. Així que el Dr. Font volia ser conservador, no volia operar res i 
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apostava per la rehabilitació. Vaig estar sis anys fent rehabilitació. He de dir que l’equip 

era impressionat. El Dr. Font i la Cristina Campos sempre que sortia alguna cosa nova 

em cridaven i m’ho feien. Em van fer descàrregues al nervi femoral que arriba a la 

zona que activa el control del sòl pelvià, també vaig tenir descàrregues directes a la 

vagina. Em vaig haver de posar un aparell a dins i havia de fer contraccions per 

recuperar la força, anava a fer-me unes proves en el recte per veure si aguantava un 

globus que m’inflaven i si el podia expulsar. Tot era rehabilitació, però eren com 

tortures medievals. Malgrat que feia tot això i més, i després de tant de temps, el meu 

avança era mínim.  

Vaig estar dos anys que sense sortir de casa perquè quan caminava una estona ja 

m’havia fet la femta sobre. Em posava a plorar perquè a vegades anava a canviar la 

nena perquè feia olor de caca, i ella no estava cagada. Era jo. No noto que m’ho faig 

a sobre. M’havia passat moltes vegades d’anar a canviar el bolquer a la nena, però 

que en realitat era jo. Era molt dur.  

Després de molt temps fent rehabilitació i en vista que el sòl pelvià no s’enfortia, es va 

reunir el comitè mèdic dels tres departaments i decideixen que s’ha de fer alguna cosa 

més, que és massa temps fent mètodes conservadors.  

A partir d’aquest moment agafa el comandament el departament de l’aparell digestiu. 

Em comenten que saben d’un mètode que és posar un marcapàs connectat a la 

medul·la, la columna i el sacre. Així que van posar un sensor connectat a una bateria 

que dona descarregada per poder retenir una mica.  

Dic que sí, que estic disposada. Primer em van connectar l’aparell, però per fora. 

Milloro una mica, sobretot amb l’orina, però amb la femta segueixo igual. Llavors 

m’operen i me’l posen a dins. Al cap dels sis mesos de la intervenció el cable deixa de 

funcionar. Per tant, han de tornar a operar i canviar-lo. Resulta que quan ho treuen del 

sacre 3, aquell forat ja no es pot fer servir, així que el posen al costat dret, el dolent. 

Sí que nota una mica de millora, però no tanta com abans.  

Com que no soc una persona grassa, no tinc greix i el cable està arran de superfície. 

Així que em fa mal amb la roba, les terminacions nervioses de la dermis em cremen... 
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He tingut molts problemes amb el dolor. Per una banda, em volen millorar la qualitat 

de vida, però el dolor que tinc tampoc m’ho permet. 

Als metges els hi és igual el dolor. Ets una persona d’un estudi, que tens un número i 

volen veure l’efectivitat en aquell símptoma. Per sort la seguretat social em va donar 

un derivat de la morfina que prenc tres cops als dies. La decisió és aguantar dolor o 

viure amb la incontinència, però és que m’hagués arrencat l’aparell.  

Amb una doctora vam decidir que m’injectarien del meu greix una capa per sobre del 

cable. Jo li deia que posés greix, encara que quedés boteruda, però ella explicava que 

posar molt greix era pitjor. Al cap de sis mesos el greix que m’havien posat es va 

reabsorbir, de manera que la proposta era tornar a operar.  

En aquell moment jo estic cansada d’operacions i li dic que m’ho pensaré. Mentre m’ho 

penso passa un any i el meu sòl pelvià és com un llit elàstic que fa boing cap a baix.  

A part de la incontinència jo tenia rectocele, cistocele i prolapse.  Això vol dir que em 

cau l’úter pel forat de la vagina. Com que el sòl pelvià no aguanta bé, la bufeta també 

cau pel forat de la vagina a través de la paret, i també el recte. I l’anus se’m gira com 

si fos un mitjó.  

 Fa 11 anys que estic amb aquesta situació. Del prolapse farà dos anys al setembre. 

Vaig anar al meu metge i em va dir que no, que estava tot bé. Per sort m’havia fet una 

foto de tot el que em penjava. Ell sempre em veia estirada i m’havia de mirar dempeus. 

Em va tornar a estirar i em va dir que m’havia de treure l’úter, que em sortia pel forat.  

Fa dos setembres em van posar en llista d’esperar per operar-me. Contacto per veure 

si m’ho poden fer abans a l’Hospital General de Catalunya, però el meu metge diu que 

ho vol fer en el seu hospital i amb el seu equip. De manera que la llista d’espera s’ha 

allargat fins al febrer d’aquest any per la covid. Lògicament passaven primer els 

càncers. Per molt que per mi sigui prioritari, no és vital.  

El 9 de febrer em van treure l’úter. La resta m’ho van lligar amb una malla clavada a 

la columna, perquè si no haguessin clavat cauria la bufeta i després l’intestí pel forat 

de la vagina.   
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Jo sé que he de tenir dolor, convisc amb ell des del 2016, quan em van posar l’aparell. 

En sis anys m’han operat cinc vegades. Tot això és arran del part, del que va fer aquell 

home. Jo soc conscient, he hagut d’anar a teràpia del dolor, sé manegar-me amb ell, 

però físicament no em recupero. Sé que després d’una operació al cap de 15 dies em 

començo a trobar millor, però ara encara continuo fatal.  

Primer em van insinuar que potser tenia depressió. No és mental, estic molt positiva, 

confio en què això em faci millorar. No sóc depressiva, però no em trobo bé físicament.  

Des que em va passar això m’he de sondar, autosondatge, al matí i al vespre. Si vull 

anar a la piscina m’he de posar uns obturadors anals, que són com tampons anals.  

Els patiments més grans són la incontinència anal i urinària. Amb l’estimulador he 

millorat una mica, em permet anar a comprar i tornar a casa. Aguanto 45 minuts. Si 

em sondo puc estar una hora i escaig si no he begut gaire. També he de controlar què 

bec i quan bec.  

Un dia que havia de ser meravellós i fantàstic s’ha convertit en un malson que m’ha 

anul·lat com a persona. M’ha afectat en l’àmbit laboral perquè vaig perdre la feina. 

Vaig estar 18 mesos de baixa i m’han donat una incapacitat d’un 35%, però de la meva 

feina no puc treballar. Jo m’havia construït una carrera laboral en un món d’homes, 

era cap d’un departament d’assegurament de qualitat en un laboratori farmacèutic. 

Vaig intentar aguantar la feina com podia, però era insostenible.  

Així que vaig perdre la feina i també a escala social datal. Les relacions amb el meu 

home fatal. A part que no tinc sensibilitat, sempre que tenim relacions sexuals tinc por. 

Jo no aguanto ni el gas, ni la femta, ni res. Tinc por que em caigui tot al llit. Per sort, 

tinc un home que és un amic i company meravellós. M’emociono quan parlo d’ell. M’ha 

ajudat molt, ho ha entès tot, ha estat sempre molt empàtic. Malgrat que tot m’ha passat 

a mi, quan miro la foto d’ell quan vam tenir la Iona amb una actual m’adono que ara té 

el cabell quasi blanc, se li veu el patiment que ha tingut. Sempre ha estat al meu costat 

i ha tingut la paciència d’un sant. He tingut molta sort amb ell.  

Quan vaig començar a anar a metges i em feien proves jo sentia que deien 

“negligència mèdica, això és una negligència garrafal”, però quan els demanava que 
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m’ho posessin per escrit en un informe em deien que no, perquè era l’opinió d’un 

metge contra l’altre. Però estava clar que m’haurien d’haver fet una cesària. L’esfínter 

anal extern va quedar trencat per tants llocs que no es pot fer res.  

Jo estic patint, ho he perdut tot, i ell, en canvi, està perfectament i pensant que és el 

geni de la ginecologia. Ja he dit que soc molt justiciera, i vaig anar a un advocat. Vaig 

haver de passar per un perit perquè tot el que m’havia fet el ginecòleg tenia un preu a 

pagar. I m’embarco en un judici. Però el judici va ser tan traumàtic com el que m’havia 

passat físicament.  

No es va presentar i va anar a un representat. Jo només portava un perit, i ell, en 

canvi, portava el cap de ginecologia de l’Hospital de Sant Pau i altres alts càrrecs. 

Davant d’això, el meu advocat va començar a fer-se petit.  

Els altres van dir que la meva incontinència era deguda al fet que jo prenia un 

medicament que es deia Tryptizol, però jo aquell medicament no l’he pres mai.  

Potser el ginecòleg que m’havia atès podia mostrar 10 mil embarassos que havien 

sortit bé, però només que et surti un malament... I en el meu ho va fer fatal. No sabia 

ni qui era jo, que no em podia fer l’episiotomia, em va trencar el nervi pudend. La 

cicatriu del tall encara em fa mal cada vegada que m’eixugo. 

El judici va concloure com que hi havia hagut negligència. Em donen la raó, però no 

la justícia. Justifiquen que el metge és l’únic que pot dir què s’ha de fer en aquell 

moment i que no vam aportar proves per mostrar que la seva actuació m’havia 

provocat el que jo tenia. Jo volia recórrer, però l’advocat em va dir que no teníem res 

a fer. A sobre no em van donar cap indemnització.   

Aquest home ara consta com a negligent, però no li passarà res. Sempre em quedarà 

que aquest senyor ha sortit impune d’haver-me destrossat.  

Jo estimo molt la meva filla. És un miracle que em quedés embarassada, però he 

tingut la meva filla i he hagut de renunciar a tot el que tenia abans. Diràs que tens sort 

d’estar viva, que sempre poden passar coses més horroroses i terribles. Però per què 

m’ha de passar a mi? Aquest senyor es creu el Messi dels ginecòlegs i tot li és igual. 

Quan em va agafar de les cartutxeres i em va dir que li donés una alegria al meu 
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home... No pot tornar a exercir. Em sembla repugnant que continuï treballant. El no ha 

rebut per cap banda i a mi m’ha destrossat.  

Arribades a aquest punt l’únic només puc pensar en positiu. Si no m’hagués passat 

això, no hauria passat tant temps amb la meva filla. He pogut dedicar-me a ella 

completament, vaig ser jo que li va detectar el TDAH i  un problema de vista. Si hagués 

estat treballant i viatjant com abans no l’hauria pogut gaudir tant. 

És horrorós el cos que tinc i com he canviat del que era a com soc ara. Ho trobo molt 

injust. Sé que altres persones els hi passen coses pitjors. Estic una mica cansada de 

renéixer, d’anar-me operant, de voler fer-me una altra cosa. Ara les meves metes són 

tan bàsiques com si podré sortir a Vallparadís el cap de setmana. Les vacances 

sempre depenen de com estic de salut, i això afecta a tota la família. He estat molts 

anys que no m’he reunit amb la família tan sovint com m’agradaria perquè no estava 

bé físicament.  

Quan m’aixeco ja sé com anirà el dia. Una de les coses que m’ha donat la teràpia del 

dolor és que quan em llevava amb molt dolor deia “quin dia de merda” i efectivament 

acabava sent un dia de merda.  Ara, en canvi, és “ostres, avui es un d’aquells dies” i 

aleshores has de distreure el cap. Jo sempre estic estudiant, m’he tret una altra 

carrera, aprenc idiomes. Quan vaig sentir que jo tenia una discapacitat em va fer mal, 

perquè pensava que jo no era discapacitada i vinga a estudiar.  

Però és tot un desastre.  

Has parlat de les conseqüències a nivell físic. Però a nivell psicològic? 

Em van obligar anar al psicòleg de la seguretat social. Jo no volia. Vinc d’un pare 

masclista amb idees molt antigues, que pensava que el psicòleg era un loquero. 

Vaig anar a la psicòloga de la seguretat social al CAP Sant Llàtzer. Ella em va intentar 

ajudar i em va fer escriure tot això. En aquell moment escriure-ho no em va ajudar 

gens, era pitjor, però ho havia de fer.  

He anat seguint les pautes que m’han donat, però mentalment tinc resistència a 

l’acceptació del que m’ha passat.  
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El meu pare em va educar com que jo havia de ser forta, a casa no es plorava i havia 

de poder amb tot. Quan em va passar això era com “jo puc, perquè soc forta i puc amb 

tot”. El tema de tenir una debilitat és molt fort per mi. Soc la gran de quatre germans i 

sempre he practicat molts esports de manera bèstia i em trencava ossos. Sempre 

tenia alguna cosa trencada, i el meu pare era capaç de no parlar-me en un més perquè 

m’havia trencat un dit i això era una feblesa.  

Per mi acceptar això i anar a la psicòloga era una feblesa i em va costar molt. Però he 

de reconèixer que m’ha servit per explicar, per treure, per ser compresa. És com una 

persona que té un càncer o una pèrdua molt gran, et pots imaginar, però no ho entens.  

També m’ha servit per treure càrrega i estar més tranquil·la. Jo no podia carregar el 

meu home de la meva merda. Ell tampoc expressa gaire i sempre li he d’anar tirant. 

No li podia sumar el meu patiment al seu.  

És cert que li podia explicar a un amic, però jo no volia mostrar la meva debilitat. Una 

de les coses on més m’he equivocat és que jo tenia un grup d’amics de Girona i 

anàvem a la muntanya, però quan va passar això no vaig tornar a quedar amb ells. És 

un problema d’acceptació.  

Creus que la violència obstètrica és mala praxis o és un problema sistèmic? 

En el meu cas ho separo en dues parts. El sistema no està bé, els parts no es 

programen, però no pot ser que només hi hagi un metge per atendre tres parts alhora, 

com em va passar a mi. El sistema ens tracta a totes com a vaques que van a parir. 

L’hospital és com una fàbrica de nens.  

S’hauria de contemplar cada persona, i el sistema no ho permet. Hi ha petits avanços, 

com que jo vaig poder fer pell a pell amb la nena, cosa que abans no es feia.  

El sistema sanitari no contempla les necessitats de cada dona i de com decideix parir.  

Tinc una cunyada que volia part en banyera, sense epidural, en una sala de relaxació... 

Ella és més jove i estava posada en aquest tema. Jo tinc 50 anys i vinc d’una cultura 

diferent de la seva. A mi mai m’havia passat pel cap que es podia parir en una banyera 

i amb la música que tu vulguis. Ho he après deu anys després. 
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El sistema sanitari i l’educació sempre es toca quan canviem de govern. En altres 

països això és impensable.  

Tant de bo el part, que és tan important, es tractés d’una altra manera. En el meu cas 

es va ajuntar un metge prepotent que volia estar en tres parts alhora. I la llevadora 

estava amb el ginecòleg tota l’estona. Al meu costat només hi havia el meu home.  

Només faltaven ganxos amb carn penjant del sostre perquè fos un escorxador.  

Com ha afectat aquesta experiència al vincle amb la Iona? 

He hagut de fer molt d’esforç de no projectar la meva frustració i tot a la meva filla. 

Una de les idees més horroroses és que si no hagués tingut la nena la meva vida 

hauria estat d’una altra manera. Això em feia molt mal i em considerava molt mala 

persona. La psicòloga em deia que era normal pensar això, però per mi no ho era. Em 

feia molt mal. He hagut de fer un canvi de mentalitat. No estic així perquè hagi tingut 

una nena, estic així per culpa del ginecòleg que em va atendre.  

Quan em van posar l’aparell, la Iona veia que no em trobava bé, però no li volia dir 

res. Va ser als 10 anys que em va dir “mama, a tu et passen moltes coses i m’agradaria 

que m’ho expliquessis. No m’espantaré”. Li vaig contestar “mira, Iona, et vull explicar 

una cosa i vull que ho entenguis molt bé”. Li vaig contar, no amb tots aquests detalls, 

però sempre amb la idea que el metge es va equivocar. El primer que em va dir va ser 

“és culpa meva, perquè, si no m’haguessis tingut, tu no estaries així, mare”. “En 

absolut”, li deia, “ets el millor que m’ha passat, Iona, la culpa és d’aquest senyor que 

ho va fer fatal i no va ser un bon metge. No és per tu, és per com ho va fer ell”. 

Explicar-li d’aquesta manera a la Iona em va obligar a fer un canvi de mentalitat. 

Reconec que durant els dos primers anys de la vida amb la Iona no la vaig tenir prou 

en braços, no em sortia. No crec que ho fes expressament, però ho feia. No he 

projectat mai la culpa cap a la Iona, però sí que em venia al cap la pregunta de “si no 

hagués tingut la meva filla, com seria la meva vida?”. A vegades li he dit al meu home 

“no has pensat com seria això?” i ell és rotund: “No, mai m’he plantejat com seria la 

vida si no tinguéssim la Iona”.  
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A vegades penso on estaria, què estaria fent, fins on hauria arribat. Però la pregunta 

de fins on hauria arribat crec que és més per complaure el meu pare, que pensava 

que havia d’arribar a l’èxit. El meu èxit ara és un altre.  

Mai havia treballat la part psicològica perquè per mi no existia la debilitat, i he de 

reconèixer que m’ha sorprès i m’ha ajudat molt.  
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6.2. Entrevista a Madeleine Tafalla 

Quina va ser la teva relació amb la violència obstètrica? 

Des dels 14 anys tenia molt clar que volia parir a casa. Llavors en el meu part em vaig 

lliurar. He de dir, però, que no és una decisió que vaig prendre per no patir violència 

obstètrica. Era una cosa amb la qual jo somiava des de feia molt de temps.  

La violència obstètrica me la vaig trobar en el meu primer avortament, un avortament 

electiu. Amb 18 anys acabats de fer em vaig quedar embarassada. Jo prenia pastilles 

anticonceptives, però van fallar. I el que podia sortir malament, va sortir malament. La 

situació a casa meva no estava bé. La meva mare era monoparental des del divorci i 

ell no es feia càrrec. Jo no podia ser mare en aquell context i menys amb la parella 

que tenia.  

Aquí va ser on em vaig topar per primera vegada amb la violència obstètrica. Fa pocs 

mesos vaig tenir un avortament espontani, i el dol va ser més traumàtic en el primer, 

tot i haver-lo escollit jo.  

Tinc gravadíssim com em tractaven. Tenia 18 anys, però em tractaven com si fos una 

nena. La ginecòloga i la llevadora parlaven com si jo no estigués allà. No sé quants 

tactes em va fer la ginecòloga i després la llevadora els va repetir.  

Recordo estar estirada i elles estar parlant entre elles, com si jo no estigués allà. 

Parlaven de la mida del fetus. Estava embarassada de molt poquet, no arribava ni a 

sis setmanes. “Tu quina mida creus que té?”, preguntava l’una a l’altra, i contestava 

que “deu ser com una oliva”.  Se’m va quedar gravat aquell comentari. I per intentar 

sanar jo, penso que era una nena i que es deia Olívia. De fet, la placenta de la meva 

filla està plantada en una olivera. No ho vaig ser volent, però suposo que va ser el 

subconscient.  

Vaig sentir que era un tros de carn. I és que per això no vaig tornar mai. A Mataró està 

el Centre de la Dona i des dels 18 anys fins aquest any mai he tornat. No em vaig fer 

cap revisió ni vaig demanar hora.  
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Dies després de l’avortament van trucar per oferir assistència psicològica. Jo no volia 

parlar amb ningú, i menys d’allà.  

Recordo que a la cita per avortar vaig anar amb la meva mare i la parella de llavors. 

La ginecòloga sabia que jo anava amb intenció d’avortar i em va dir “és que tens 18 

anys i això s’ha de treure”. Jo estava convençuda del que estava fent, però no calien 

aquests comentaris. No m’estava traient una pedra de la sabata. Des de petita tinc el 

desig de ser mare i m’ha interessat sempre aquest món, i haver de decidir que no el 

podia tenir va ser un shock brutal. El fet que ho tractessin així, com si fos una pedra 

de la sabata, em va fe mal. Potser per una altra dona és així, però jo no ho sentia 

d’aquesta manera.  

Al novembre vaig tenir un altre avortament. Vaig sagnar a la nit i ja ho vaig intuir, però 

vaig pensar que si al matí continuava tacant escriuria a la llevadora que em va assistir 

al part, que ella ja sabia que estava embarassada i volia un altre part a casa. Aquell 

mateix matí jo tenia l’analítica del primer trimestre perquè estava de 10 setmanes.  

Li vaig escriure en despertar-me perquè tenia hora molt d’hora al CAP. Li vaig escriure 

a les 7 i li vaig dir que havia sagnat.  

Li vaig escriure molt d’hora, a les 7, i l’Imma Marcos, la llevadora, em va dir que no 

hauria d’estar sagnant. I com que encara no havia tingut l’ecografia del primer trimestre 

em va dir que anés a urgències per quedar-me més tranquil·la.  

En arribar a l’hospital vaig estar una hora sola en una sala on van començar a venir 

embarassades, perquè era allà també feien monitors.  

De sobte em vaig veure rodejada d’embarassades i jo amb la certesa que m’anaven  

dir que el meu fill no tenia batec. En aquell moment m’evadia pensant en les dones 

que ho havien de suportar, com si jo en aquell moment no ho estigués vivint.  

Durant el postpart jo m’havia format com a assessora de lactància i com a doula. 

Durant la formació vam parlar sobre la cerca de l’embaràs, el positiu, i també el dol 

gestacional i tenia gravat el que havia estudiat. Què no dir-li a una dona que ha perdut 

un nadó, en quines situacions es troben aquestes dones... I jo ara ho estava vivint en 

primera persona.  
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Un cop vaig passar em vaig sentir molt rodejada. Està bé que vulguin acompanyar-

me, però estava contínuament amb quatre dones que no sabia ni qui eren. Sí que és 

cert que una era la ginecòloga i que s’havia presentat. A l’Hospital de Mataró van 

passar de tenir una assistència nefasta en aquest aspecte a intentar recolzar les dones 

que passen per això. Però vaig estar molt aclaparada, no passa res si camino dos 

metres sola, era com si estigués custodiada.  

Quan vaig entrar estar amb la ginecòloga, em va començar a fer preguntes de per què 

havia anat i li vaig dir “ha passat això i la meva llevadora...”. Em va preguntar si era la 

llevadora del CAP, i quan no li vaig dir que era la que m’havia atès el part a casa va 

posar com una cara de “ui, la boja del part a casa”. Aquí em vaig sentir jutjada.  

Aquí, una altra vegada, vaig pensar en les dones que havien de passar per això i no 

en mi. En aquell moment em vaig evadir. No va ser fins després que em vaig començar 

a sentir malament pel que m’havien dit o el que m’havien fet. Et ve tot després.  

Tampoc vaig entendre perquè em va fer un tacte. Un tacte té una finalitat, jo sé quina 

és. Què has de veure? Era com si estigués emplenant un gall d’indi.  

Durant el meu part només em van fer un tacte i va ser superdelicat, ràpid i no em va 

fer mal. Jo ja tenia dolor, com mal de regla, i estava sagnant. No entenia per què em 

va haver de fer un tacte per dir-me que no tenia batec.   

En aquesta situació jo tenia tres opcions, però la tenia molt decidida. Sempre pensava 

que si em passava això volia tenir una conducta expectant. No volia fàrmacs perquè 

l’avortament amb 18 anys va ser químic i va ser horrible. Jo volia que el meu cos 

actués.  

Ella em va dir que tenia dues opcions una era la química i el legrat. Li vaig comentar 

que no volia cap d’aquestes opcions i que volia esperar que el meu cos parlés. Va 

començar a dir que tenia risc d’infecció, però jo sé que això no és veritat, a no ser que 

el motiu de l’avortament sigui una infecció.  

Li vaig dir que m’havia informat i que la meva decisió estava consolidada i que tenia 

els meus motius. “De totes maneres et deixo 15 dies, si no vens”, em va dir, com si 

em donés el permís. Vaig sortir sabent que no anava a tornar.  
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Em van dir que en Martín no tenia batec un divendres i el vaig expulsar a casa el 

diumenge. Va ser ràpid. De fet, l’Imma, la llevadora, em va dir que havia estat molt 

ràpid, que tenia altres mares que havien tingut avortaments i que feia de dos mesos, 

però això és quan són embarassos més avançats. També afecta com ho accepta 

cadascuna, no és només físic, també és mental.  

La ginecòloga d’urgències em va dir que una vegada expulsat havia de tornar, però 

em vaig informar amb la meva llevadora, i li vaig dir si realment era necessari que jo 

pugés una altra vegada. Tenia la mateixa sensació que amb el primer avortament, em 

vaig sentir tan malament que no volia tornar. Ella em va dir que tenia l’opció d’esperar-

me a la segona regla per veure com evolucionava. I així vaig fer. El meu cos ho ha fet 

tot, no he hagut d’anar a la ginecòloga ni fer el legrat, que és el que volia evitar.  

Quan vaig sortir ja estava la meva mare fora, que l’havia avisat. També hi havia 

embarassades que estaven esperant a fer monitor i vaig pensar “aquestes dones 

estan aquí per fer-se monitors quan no els necessiten” perquè no estan ni de 40 

setmanes. Jo mai em vaig fer monitors. 

En el moment que vaig veure la meva mare sí que vaig plorar. Vaig plorar un minut, 

però vaig dir “Madeleine, para de plorar perquè aquí hi ha embarassades que no volen 

veure que una mare acaba de perdre un bebè”. En aquell moment vaig pensar en 

elles, que no em veiessin plorar perquè aquesta por és contagiosa. Em vaig reprimir 

molt, va ser a les setmanes que vaig treure-ho.  

Vas tenir sort d’estar formada i tenir tota aquesta informació per poder decidir.  

Si una dona no està informada xoca molt més i fan amb ella el que volen. Li diuen que 

té dues opcions i es queda amb allò.  

A més a més, la recuperació, en una pèrdua gestacional, en fer-ho de forma química 

o un legrat, té conseqüències a escala hormonal, cerebral... La recuperació física i 

emocional és molt més difícil que si deixes al teu cos actuar i fer el teu dol. És molt 

diferent.  

El problema és que no donar la informació passa cada dia a dones de tot el món.  

I vas estar tota l’estona sola a urgències?  
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Dins no es pot tenir acompanyant. Coses sense sentit, però no es podia. Per això vaig 

pujar sola i el meu marit es va quedar amb la nena. La meva mare estava fora, si no 

hauria entrat segur.  

I com va ser el teu part a casa?  

Jo volia parir a casa des dels 14 anys, que va ser quan vaig descobrir que hi havia 

aquesta possibilitat. És graciós, però ho vaig descobrir en un anunci de matalassos 

Flex que feien a la tele i mostraven una dona que havia parit al seu llit. Em va quedar 

gravat i pensava “wow les dones que pareixen a casa són deesses”. En aquell moment 

no vaig pensar “jo puc”, però sí que fantasiejava.  

Quan amb la meva parella parlàvem d’anar a buscar a la Valèria, quan encara no 

estava ni embarassada, vam veure El renacimiento del parto a Netflix, que parla sobre 

violència obstètrica. Recordo que quan vam acabar, vam anar al llit i li vaig dir al meu 

marit que pariria a casa. I ell em va dir “millor ho parlem demà”.  

Vaig fer una cerca molt conscient de la meva filla. Em vaig quedar embarassada al 

setembre, però vaig començar a cuidar-me al maig, a fer esport, dieta... De fet, em 

vaig veure amb l’Imma, la llevadora, abans de quedar-me embarassada. En aquella 

primera entrevista vam sortir molt contents. Jo ja sabia que volia que m’assistís el part 

Imma Marcos. Suposo que és com un futbolista que el seu somni és conèixer a Messi. 

El meu era que l’Imma assistís el meu part. Va ser un somni.  

Em vaig quedar embarassada. Els primers mesos molt malament perquè vomitava 

molt, i quan em vaig començar a trobar millor ens van confinar. Pràcticament, totes les 

visites les feia a casa.  

No em vaig fer l’ecografia del tercer trimestre i hi vaig deixar en mans de l’Imma. Al 

cap i a la fi, són millor les mans especialitzades d’una llevadora que no una ecografia, 

on hi ha un marge d’error brutal. Em vaig passar el tercer trimestre tranquil·la a casa 

esperant que arribés el part.  

Jo tenia les expectatives molt altes del part, era el meu somni, i el meu marit em deia 

“Madeleine, pensa que potser no surt com tu vols” i jo “no, no, no”. Sempre dic que 
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tenia unes expectatives molt grans i que seria el millor dia de la meva vida, però va 

ser molt millor.   

Vaig estar dies en prepart, que era com una regla forta. I recordo que un dimecres em 

vaig llevar a la matinada i havia perdut el tap mucós,  i la meva reacció va ser com qui 

perd el tap mucós cada dia i jo vaig tornar a dormir.  

La llevadora ens va venir a visitar aquell dia i em va dir que efectivament estava 

perdent el tap mucós, però que també estava perdent una mica de líquid. Això passa 

perquè a vegades hi ha fissures petites que potser es tapen de la bossa. Tot apuntava 

que en 48 hores la Valeria estaria aquí. I tenia raó, perquè divendres va néixer la nena.  

És una experiència que la tinc molt gravada perquè la vaig escriure, també l’he 

explicada moltes vegades... És com si m’hagués passat ahir.  

Tenia contraccions, però estava molt cansada i, sobretot, tenia molta gana. Vaig avisar 

la meva mare, que volia que també estigués en el part, i li vaig dir que fes arepes. 

Entre contracció i contracció jo menjava.   

Va arribar un punt de les contraccions que el meu cos demanava estar dempeus, 

perquè asseguda era horrible. Quan venia la contracció m’agafava al meu marit i em 

posava de puntetes amb les cames juntes. Va arribar un moment en què li vaig 

demanar que em preparés un bany i ens vam dutxar junts.  

La casa estava a les fosques i hi havia una vela petita a cada estança per desactivar 

el neocòrtex.  

Després de la dutxa, tot es va intensificar molt més perquè va haver-hi un momentet 

de petonets i ens ho vam passar bé entre contracció i contracció. També és cert que 

ajudava el xorro de la dutxa a l’esquena.  

A partir d’aquí ja era part actiu perquè vaig sortir amb una oxitocina... A partir d’aquí, 

cada vegada que tenia una contracció tenia ganes d’anar al lavabo, de fer pis o d’anar 

de ventre. El cos ja s’estava preparant.  
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Tenia tal còctel d’oxitocina que em gotejava calostre dels pits perquè estava molt 

motivada, cosa que passa poques vegades. Em queia a sobre de la panxa, i anava 

amb la panxa xopa de calostre.  

No patia perquè era tan conscient del que estava passant. Vaig fer una feina molt bo 

al dolor. Jo acceptava al dolor, era una manifestació del meu cos, cada contracció era 

com “val, una contracció més, ja estic arribant, ja esta arribant la Valeria”. L’acceptava 

i no la negava.  

Vaig fer un curs de preparació al part amb la Laia Casadevall i ella deia que ens 

entreguéssim a la contracció. Si sentíem que ens moríem, acceptem que ens morim.  

Li vaig dir al Toni que truqués a l’Imma perquè ja estava de part actiu. Potser va trigar 

una hora, però per mi van ser deu minuts. Jo estava en el món del part i no 

m’assabentava del temps.  

Sé que vaig entrar a la piscina de part a les 7 del matí i vaig parir a les 12, però per mi 

la impressió és que vaig estar una hora. El temps passava molt de pressa. Amb el xut 

d’endorfines sents que vas drogadíssima.  

Quan tens un part a casa és molt diferent de l’hospital. El còctel d’hormones i la 

percepció del dolor és diferent. No va haver-hi cap moment de no poder més o 

necessitar l’epidural. Clar que feia mal, però no patia. De fet, ho estava gaudint. Et 

sents fluixa, com quan després de tenir un orgasme que et quedes desinflada, perquè, 

al final, són les mateixes hormones que quan tenim orgasmes.  

Tot el que havia estudiat sobre el part fisiològic ho vaig tenir en el meu. Tinc molt vives 

totes les fases del part, tot el que havia estudiat, sabia el que estava sentint i passant 

en cada moment. Quan vaig sentir la part de dalt del cap, la tortuga que en diuen, no 

vaig dir res. Com si fos el meu secret. Sí que després ho vaig dir perquè potser la 

llevadora necessitava saber-ho.   

Jo sempre dic que tinc moltes ganes de tronar a parir perquè va ser preciós. Estava 

amb el meu marit, la meva mare, el meu gat... Sentir com explotava la bossa, que 

trencava aigües en la piscina, l’anella de foc... Sentir tot això que havia llegit en el meu 
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cos. Quan va néixer la Valeria i me la vaig posar a sobre és la millor experiència que 

he tingut mai. El xut de felicitat no és comparable amb res.  

Sí que va haver-hi un moment en què la llevadora va dir que, tal com l’escoltava, la 

nena venia una mica de costat. Em va dir que intentés, en alguna contracció, posar 

les cames rectes. Allà quan vaig entendre perquè abans em posava de puntetes. Aquí 

vaig entendre perquè és tan important el moviment i que el teu cos faci. El meu cos 

necessitava que em posés de puntetes, però a la piscina poc vaig poder fer. La nena 

va venir de costat i em va esquinçar.  

En el part ni em vaig adonar, va ser després. No es parla gaire de la primera vegada 

que vas al lavabo després d’haver parit, i és un horror i terror a no voler anar al lavabo. 

Fins que els teixits no es van donar de si, anar al bany era horrible, però gràcies a 

massatges i alres la cosa va millorar.   

Abans has comentat que la ginecòloga d’urgències t’havia tractat com la boja 

del part a casa. 

La cara de la ginecòloga ja ho deia tot. Va posar els ulls en blanc com dient, “vinga, 

una altra més”. A Catalunya cada vegada som més, és on més es pareix a casa i on 

més llevadores hi ha formades en aquest tipus de part. Crec al final serà una cosa 

normal, però sempre hi haurà gent així.  

Quina formació has fet? 

Primer era assessora de lactància, perquè vaig tenir dificultat. Després alimentació 

complementaria i BLW. Quan em vaig sentir amb més força vaig començar el curs de 

doula amb Quiero ser doula. Ha estat una experiència molt maca, no només de 

coneixements, sinó que va molt més enllà, perquè et fa qüestionar moltes més coses 

del teu propi part, de com et van criar a tu, de com t’han afectat les carències, l’apego 

que tens, t’obliga a investigar sobre el teu cos... Tampoc és que hagi acabat, perquè 

sempre estic formant i llegint. Puc parlar d’això tota l’estona. Treballo amb mares, 

sempre parlo amb mares. En un futur m’agradaria formar-me com a llevadora. Aquest 

és l’objectiu final, però ja tindré feta tota la resta.   
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Abans treballava com encarregada en una pastisseria. Vaig signar un “acomiadament” 

quan estava embarassada de 2 mesos. Així que vaig viure el meu embaràs sense fer 

res i cuidant-me.  Pràcticament, fins ara no he hagut de tornar a la feina i puc continuar 

amb la meva filla, que és el que jo volia. Si em dius que hauria hagut de tornar al cap 

de 4 mesos potser hauria postergat la maternitat, perquè no em veig maternant i 

havent de tornar a treballar tan d’hora. Era impensable per mi. Igual que era 

impensable per mi fer ús d’epidural, que és acceptable per altres dones, però per mi 

no. M’hagués frustrat moltíssim.  
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6.3. Entrevista a Tània Solé 

Com va ser el teu cas, Tània? 

La primera vegada que hi ha violència obstètrica és quan no podia assistir amb ningú 

a les ecografies i seguiments. Era a l’hospital Pius de Valls, Tarragona. No em puc 

queixar del seguiment, perquè en ser bessons cada 2-3 setmanes em veien. Sempre 

van ser molt correctes, em va agafar el cap de ginecologia i va ser ell qui em va dur 

tot l’embaràs. Amb això no tinc queixa, però sí que tinc queixa en què no podia entrar 

ningú.  

Jo venia d’un embaràs ectòpic, d’una pèrdua, i tens més por per si hi ha males notícies. 

A l’ecografia de les 20 setmanes van veure que un dels bessons tenia un ronyó dilatat. 

Res, està bé, tenen 14 mesos i estem en seguiment, però està bé. En aquell moment, 

però, és quan t’ho planteges: m’han donat una mala notícia, estic aquí sola, això què 

és, què passa? Et diuen estigues tranquil·la, no passa res, però estàs allà sola.  

Llavors arriba el dia del part. Jo vaig fer el curs prepart online, tot molt bé, tenia les 

coses molt clares i molt tranquil·la. Era una mica la idea de quan arribi, arribarà, ja 

veurem què passa. Jo vaig trencar aigües a casa, estava tranquil·la i no tenia cap 

dolor.  

El primer que et diuen és que, si són aigües netes, no cal que corris, calma. Jo amb 

tota la calma del món vaig avisar la meva parella, vam acabar de preparar les coses i 

vam marxar a l’hospital. Quan vaig arribar vaig dir que havia trencat aigües i vaig estar 

mitja hora o tres quarts esperant  que arribés algú per atendre’m. Mentrestant a la 

meva parella li van fer PCR i va anar a aparcar el cotxe, a mi també em van fer la 

prova. Em van vindre a buscar, la meva parella encara no podia entrar perquè no tenia 

el resultat, i em van entrar a la sala.  

Em van fer seure en una llitera. Les contraccions ja començaven a ser doloroses. Em 

vaig asseure amb la ronyonada cap avall, no estava ben col·locada. Finalment, va 

entrar la llevadora, es va presentar, em va preguntar i jo li vaig dir que havia trencat 

aigües feia una hora i mitja. I aquí va començar el paternalisme i una esbroncada, que 

com havia trigat tant a arribar. Jo com “no passa res, seguim”.  Li vaig dir si em podia 
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col·locar bé, que estava incòmoda. Em va dir que sí, que de seguida m’ajudaven, però 

primer m’havien de mirar la pressió i m’havia de treure la roba. Vaig esperar i vaig 

tornar a demanar que em posessin bé, però tot eren presses per altres coses.  

Llavors va tornar a venir i em va dir que havia de posar-me una via per si s’havia de 

fer una cesària perquè eren dos. Em van col·locar malament la via, em feia molt mal. 

Però em va dir que estava ben posada. Era com que en menyspreava tota l’estona. 

En lloc de sentir-me acompanyada era com “nosaltres ja sabem el que fem i t’ho fem”. 

Però clar, això ho veus després. Quan estàs allà comences a veure gent que entra, 

que surt... Comença a desaparèixer tota la calma que portaves i et comences a posar 

nerviosa.  

Jo només demanava col·locar-me bé, sola no podia, i la meva parella encara no havia 

entrat. Estava jo sola allà, amb les contraccions i llavors van venir per fer-me una 

ecografia. Van veure que el segon bessó es va girar de col i transversal, i havien de 

fer una cesària d’urgència. En aquell moment dius “doncs cesària, no passa res, la 

fem”.  

Aquí ve quan em vaig sentir més violentada perquè entre que no estava ben col·locada 

i no estava còmoda, va venir la llevadora i em va dir que m’havia de sondar per entrar 

a quiròfan. Em va fer obrir les cames per poder posar la sonda i quan ho va intentar 

em va venir una contracció, em vaig encongir i no va poder sondar. Ho va tornar a 

intentar, i cada vegada que ho intentava era quan hi havia contraccions. Jo li vaig dir 

“espera’t un moment, deixa’m respirar, deixa’m a veure si passa” i ella “és que no pot 

ser, tenim pressa, el nen no està bé” i jo necessito el meu moment. “Espera’t, si us 

plau”, li deia. Em sembla que a la sala hi havia 5 persones. En aquell moment va entrar 

la meva parella, però estava lluny de mi.  

Va vindre la llevadora i va cridar les dues infermeres més, i va dir “aguanteu-li les 

cames perquè l’haig de sondar”. Clar, quan vaig escoltar “aguanteu-li les cames 

perquè l’haig de sondar” vaig tancar les cames, em vaig posar a plorar i li pregava si 

us plau que em deixessin col·locar bé, si us plau, que jo necessitava, si us plau, un 

moment i ella que no, i que no, i que no.  
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En aquell moment va aparèixer l’anestesista per allà i li vaig preguntar  “em podeu 

sondar quan tingui l’epidural?”. Aquella noia em va mirar la cara, va veure com estava 

es va girar i li va dir a la llevadora que em sondaven a quiròfan.  

Una cosa tan senzilla, si no pot ser ara i es pot fer a quiròfan, per què has d’arribar al 

punt de fer patir algú? És un moment delicat, que penses que vagi com vagi, però 

coneixeré els meus fills. I acaba sent horrible.   

Va haver-hi una infermera que no em volia tocar perquè encara no tenien els resultats 

del test de la covid. És cert que això va passar el gener del 2021 i hi havia força casos.  

Llavors vaig entrar a quiròfan. L’equip estava format només per dones, i excepte 

aquesta infermera he de dir que eren totes molt maques. Per protocol et lliguen de 

mans en forma de creu perquè no tinguis la reacció de tirar-te endavant. A banda, amb 

la mascareta FPP2 posada. 

Un cop em van posar l’epidural i em van sondar ja tot va anar bé. La llevadora ja no 

va aparèixer més, ni després, ni va pujar a l’habitació. I la veritat és que ho vaig agrair, 

perquè no volia saber res d’aquesta senyora.  

Em van fer la cesària, em van ensenyar el primer nen, el Sergi, i me’l van ensenyar de 

lluny i li van fer el test d’APGAR. Al cap de dos minuts va néixer el segon, en Roger. 

El pell a pell que vaig fer jo va ser de cinc minuts, que me’ls van acostar a la cara. 

L’anestesista va ser la que em va treure la mascareta perquè els pogués tindre. 

L’anestesista era molt maca. La pediatra va portar un nen, l’anestesista l’altre i me’ls 

van posar a la cara durant cinc minuts.  

Me’ls van prendre, em van dir que em cosien i que quan estigués bé podria pujar a 

veure’ls. Però és que resulta que el meu home tampoc va estar amb ells. Ets 

primerenca i et fan anar com volen. Ara estic embarassada una altra vegada i tot serà 

tot diferent, ho tinc molt clar.  

Estàs sola en una habitació a la reanimació i el meu home estava a l’habitació d’un 

hospital sol. I els nens estaven amb les infermeres en un altre lloc.  

El problema en el meu cas no és l’acompanyament, és el paternalisme. Això és així, i 

ho faràs així. I ara agafem el nen perquè li hem de fer una i no ens el deixaven 
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acompanyar per protocol covid. Els agafaven i nosaltres havíem d’esperar a 

l’habitació.  

Quines conseqüències creus que ha tingut aquesta experiència en el teu 

puerperi?  

És complicat, és un batibull de sentiments. Durant l’embaràs vaig haver d’estar en 

repòs des de les 10 setmanes a casa. A sobre va ser l’època de la covid i 

confinaments, per tant, no podia sortir i ningú et podia veure. He passat l’embaràs 

sola, ni amb la família, només amb la parella. Per mi ha estat un embaràs robat, no 

l’he pogut gaudir. Socialment, no has pogut fer el ritual d‘estar embarassada. Aquest 

l’estic vivint diferent perquè estic treballant, puc sortir i el puc compartir més.  

Pel part tinc molt clar com no vull que sigui i com no vull que em tractin. Continuo fent 

seguiment al mateix hospital, perquè d’aquesta part no tinc queixa, però no crec el 

tingui allà. Tinc molt clar que anirem a un altre hospital. La llevadora m’ha dit que pot 

passar que vagi a un altre lloc i em trobi amb algú que creui, però vaig més 

empoderada. Sé fins on aguantar. És el meu cos, el meu part, el meu fill i soc jo.  

Després del part jo ho vaig passar molt malament. Tenia la sensació que m’havien 

robat l’embaràs i m’havien robat el part.  

El vincle també és complicat. Són els meus fills i soc la seva mare, però no tenia el 

vincle que esperava. Quan estaven dins de la panxa estaven més amb mi. Durant les 

dues primeres setmanes a sobre jo estava malament físicament.  

Hi ha una concepció de mare com a màquina i bebè com a producte?  

Sí.  Passes a un segon pla, també després del part. Amb la meva parella he tingut 

molta sort i que tingués els quatre mesos ha anat molt bé perquè ens ha cuidat molt, 

els hem gaudit i hem estat els dos amb els dos nadons.  

El primer mes vam fer vida al dormitori i ell es va encarregar de tot. Ell em va cuidar 

perquè jo pogués cuidar. Si no hagués tingut el suport d’ell hauria sigut molt diferent.  

També va ser un batibull d’emocions el fet que tu ja no ets tu. Acabes sent una 

màquina. Ets la mama o alhora passes a ser ells. Poder gestionar el postpart és molt 
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dur. No puc tindre hobbies, no puc quedar amb ningú perquè tot són ells. I és molt 

bonic, però una cosa no treu l’altra. La despersonificació com a dona és molt dura.  

La violència obstètrica és un problema sistèmic? 

La violència obstètrica és una qüestió sistèmica. Segueixo molts perfils de maternitats, 

perquè necessites saber que no ets l’única persona a qui li ha passat, que no estàs 

sola. Ens hem de donar suport i les coses s’han de canviar.  

Ho passes malament, però penses que ja et passarà. El personal sanitari té el poder, 

i la societat ho accepta. Depèn a qui li expliquis la teva experiència potser et diuen que 

abans era pitjor, que no et pots queixar perquè ha anat bé i esteu bé. Físicament, 

potser sí que em veus bé, però com estic emocionalment? 

Falta molt per fer i per canviar. El més trist és el paternalisme i el patriarcat. No obstant 

això, jo em vaig trobar amb una llevadora que em va tractar així, allà no hi havia cap 

home. La violència hi era igual. Després em vaig assabentar que aquesta dona també 

atén parts a casa i resulta que és molt respectuosa, però amb mi no ho va ser.  
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6.4. Entrevista a María López  

Què et va passar, María? 

La meva filla ara té dos anys i mig. Durant l’embaràs no vaig tenir cap problema com 

tenen milers de dones. Vaig començar a fer ioga, em vaig començar a informar sobre 

el part respectat... Jo vivia a Torrejón de Ardoz i l’hospital d’aquí és el del part respectat 

per excel·lència. He de dir que ara sentir la paraula “part respectat” em molesta perquè 

hauria de ser normal i tot el que sigui fora d’això hauria de ser il·legal. Però això forma 

part d’una xarxa del patriarcat que ens té les dones com a ciutadanes de segona.  

De fet, va haver-hi en un moment del part que em vaig sentir com un envàs d’embotit 

que, quan l’obres, el llences i només vols el que hi ha dins. Et sents així. És una 

sensació que no li desitjo ni a la meva pitjor enemiga. I jo vaig anar a un hospital que 

aposten pel part respectat, no em vull ni imaginar com deuen ser els altres.  

He estat anant a teràpia des que vaig donar a llum, cada setmana fins fa un mes, i la 

meva filla farà tres anys al juny. Son molts mesos els que m’ha costat a mi superar-

ho, i no se supera mai. Jo tinc una cesària i cada vegada que veig la cicatriu te’n 

recordes. En lloc de tenir un record maco del dia que vaig ser mare, que vaig conèixer 

la meva filla, tens un record de merda.  

I el pitjor de tot és que el meu part no necessitava una cesària d’urgència perquè a la 

meva filla li passés res. El meu part va ser així perquè un home va voler, i ja està.  Fot 

molt quan tot acaba d’una manera que no vols en el teu cos, perquè altres persones 

ho decideixen. No era una situació d’emergència.  

Com va començar? 

Jo em vaig preparar molt bé per tenir un part respectat, hipnopart, tot superbé. Vaig 

aprendre a explorar-me abans i després de l’embaràs. Tenia contraccions i em vaig 

quedar a casa i vaig anar a l’hospital perquè em van començar les contraccions molt 

ràpid. Em vaig tocar, em vaig explorar i vaig veure que estava de centímetre i mig. 

Vaig arribar a l’hospital i els hi vaig dir que estava d’1 centímetre i mig i que tenia 

contraccions. Fins i tot la llevadora em va preguntar si jo també ho era. Però no, però 
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conec el meu cos. I la llevadora al·lucinava perquè evidentment estava d’1 centímetre 

i mig. Però em van enviar cap a casa.  

A Torrejón t’ofereixen una banyera com a mètode d’analgèsia, i jo no volia fer servir 

epidural. En entrar a la banyera la meva nena es va haver de girar i va entrar al canal 

de part amb la cara mirant cap amunt, cap a la meva vulva. I és horrible. Vaig 

començar a notar uns dolors brutals. I em vaig començar a espantar. Aquest dolor no 

era normal. Vaig tornar a l’hospital perquè em feia molt mal.  

Aquí la mateixa llevadora em va dir que ja no podia parir a l’aigua perquè jo estava 

pensant en l’epidural. Estic pensant en ella, no t’estic dient que me la posis ja, pots 

oferir-me altres opcions. Diga’m que vagi a la banyera... després vaig descobrir que hi 

ha altres opcions que jo no coneixia. Podria haver fer lo de l’agulles que et punxen 

com aigua per evitar això, podrien haver dit un munt de coses que no van fer perquè 

no els hi va donar la gana. No perquè no sabessin ni perquè no poguessin, perquè 

estava jo sola. Estaven els llevadors de festa. I no hi havia pandèmia ni res.  

Entro al paritori, i a Torrejón de Ardoz estan junts la sala de dilatació i el paritori, és tot 

a la mateixa habitació fins que neix el bebè. Em van entrar a una habitació on no hi 

havia banyera. Tenia un dolor horrible perquè cada vegada em donava amb la 

coroneta al coxis. A mi les contraccions m’eren igual, però eren ganivets clavant-se al 

meu cos. Jo ho deia, però ningú em feia cas.  

Va venir un llevador que es va llegir el meu pla de part i jo li deia que volia l’epidural. 

Ell em va dir “Maria, he llegit el teu pla de part i posa que vols un part natural. Jo em 

quedaré aquí amb tu, t’ajudaré, et diré altres coses perquè intentis reduir el dolor, 

noves postures, per evitar això que no volies, però si hi ha un moment en què no pots 

més, t’ho donaré”. El més interessant d’això és que va ser un home qui m’ho va dir. Hi 

havia altres llevadores en aquell torn, hi havia una, molt jove, que em mirava amb cara 

de menyspreu com dient que em deixés de queixar ja. Com tens el valor... Tenia ganes 

de dir-li “Tu ets mare? Has parit? Perquè si ho has fet, és per donar-te dues hòsties”.  

El noi estava amb mi, em va donar òxid nitrós, em va dir postures noves, però no hi 

havia manera, em feia molt mal. Les contraccions que tenia eren brutals. Em deia que 

tenia contraccions de la fase final del part i encara no estava dilatada del tot.  
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Un cop vaig haver demanat l’epidural, van trigar 45 minuts. 45 minuts de dolor és molt. 

Jo cridava i entrava la llevadora i em deia que em calmés. Que em calmi? A mi 

m’entraven ganes de pegar-li. El llevador va marxar perquè va acabar el seu torn. Que 

això ja és un altre tema, em sembla violència. Hauria de ser una persona per a tu, que 

a aquesta persona li paguin hores extra, o que s’hagi de quedar X hores. Tampoc et 

dic que s’hagi de quedar 40 hores en un part perquè haurà de descansar, però no 

quatres hores una persona, quatre hores una altra... Això no pot ser. En aquell moment 

no necessites això.  

Al final em van posar l’epidural. L’anestesista em deia que estigués quieta. Hi havia 

un moment que em vaig girar i li vaig dir “vols sentir tu aquest dolor per veure si et pots 

estar quiet?”. És que t’ho deien amb menyspreu. És una infantilitzacio. Soc del 87, tinc 

35 anys, vaig parir amb 33. No perquè més petita siguis has de ser més cria, però sí 

que és cert que els metges veuen la teva edat i si veuen que si tens 18 anys és “uf la 

nena aquesta”. I potser aquesta noia sap molt més i és molt més madura que tu que 

tens 40.  

Jo tenia 35 anys i, tot i això, la meva sensació era com que em tractaven com una 

nena petita. Com si el que jo estigués dient era com “jo estic sentit això” i els altres 

“no, no pots estar sentit això”. Què saps tu? Estàs al meu cos? 

Finalment, va aconseguir posar-me l’epidural. Em va parar el dolor i em vaig adormir. 

Deien que la meva filla tenia unes constants que semblava que no s’estava entrant 

del part. Tot i això, em van dir que em trencaven la bossa. En el meu pla de part vaig 

posar que no volia que me la  trenquessin. Sabia que quan et trenquen la bossa tens 

12 hores per parir per protocol. En aquell moment estàs tan cansada que et deixaries 

fer el que fos. És sorprenent, i aquelles persones ho saben i s’aprofiten de tu. Em van 

trencar la bossa i anaven passant les hores.  

Quan ja estava dilatada completament podia empènyer. Per molt que jo portés 

l’epidural, jo continuava sentint un dolor molt fort. El meu cos em demanava que anés 

a terra i posar-me de quatre grapes. Em van dir que no perquè portava l’epidural. Vaig 

demanar que me la retiressin, em van dir “sentiràs molt dolor”, i “jo m’és igual”. De 
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totes maneres, em van dir que no es podia Temps després em vaig assabentar que sí 

que es pot. Soc jo, és el meu cos, faig amb el meu cos el que vulgui.  

Insisteixo en el fet que la meva filla en cap moment va patir perill. Perquè si no hagués 

estat jo la primera que m’obro la panxa de dalt a baix. Jo tenia dolor, però estava bé.  

Vaig començar a empènyer, i així vaig estar 4 hores empenyent. Em van “regalar una”. 

El llevador em va dir que per protocol només es pot estar fins X hora des que t’han 

trencat la bossa, però que la nena estava bé, així que va posar que m’havia trencat la 

bossa una hora més tard perquè pogués fer treball de part més estona. I jo com “ah, 

val gràcies”. A sobre li vagi agrair. És ridícul, el procés del part en un hospital és ridícul. 

La nena estava com encaixada a la pelvis i no aconseguia passar. I em van dir “hem 

d’avisar el ginecòleg”.  

Per tot el que havia llegit del part, sabia que una vegada que apareix el ginecòleg a 

escena ja està. No exagero si dic que la sala de parts on estava tenia vint metres 

quadrats i es va omplir de gent. Jo, que estava sola, amb el llevador i la meva parella. 

A més a més, jo tenia una càmera, que havia demanat permís a l’hospital, i que només 

enfocava a la meva vagina. Doncs quan va venir el ginecòleg, va apartar el trípode 

sense dir absolutament res. No va saludar a ningú. Ja no a mi, és que a ningú. Quan 

va entrar, el personal sanitari es va mirar entre ells i una va fer un gest com dient “mare 

meva el que ens ha tocat”.  

Li vaig dir “bona nit” i no em va contestar. Es va posar davant i em va dir “va, empeny 

per veure si això surt”. “Això” és la meva filla. Com se t’acut dir això? I diu “això no 

sortirà per aquí”. I va començar a obrir coses i em vaig començar a atabalar.  

Imagina’t estar estirada, que no veus res, i tens allà una persona que no coneixes de 

res, que ni tan sols s’ha presentat, que no t’ha dit res, i comença a obrir coses, escoltes 

els instruments, parlant malament a tothom... En aquell moment vaig desconnectar del 

meu part. Era com “vull sortir d’aquí, no vull que em toqui”. El meu pensament era “tant 

de bo em mori, em vull morir, no vull sentir res”. Vaig sentir com la nena pujava una 

altra vegada. Ho sentia tot.  
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De sobte em diu que torni a empènyer i vaig notar com em posava alguna cosa a dins, 

que em va fer molt mal. Jo tenia l’epidural, però em feia molt mal. I li deia “però què 

estàs fent, què estàs fent, m’estàs fent molt mal” i em diu “t’estic posant una ventosa 

per veure si surt la nena” i jo com “d’acord, però no m’ho pots dir abans? No em pots 

explicar el que estàs introduint a la meva vagina?”.  

Jo m’estava posant molt nerviosa i m’estava atabalant moltíssim. Era un mal terrible. 

Tu em pots fer mal en un moment de necessitat, però m’ho pots explicar. Em pots dir 

“escolta, mira, et posaré la ventosa, et farà mal”. Una vegada vaig anar a què em 

posessin una injecció de penicil·lina i la infermera em va dir que faria mal, que cridés, 

que m’agafés a la llitera, em va avisar de tot. És un altre dolor, una manera de preparar 

al teu cervell del patiment.   

En aquell moment sentia que m’estava violant. M’està posant alguna cosa dins meu i 

no ho està fent amb cap respecte. Em va començar a donar un atac d’ansietat. Una 

auxiliar d’infermeria es va posar amb mi. La meva parella estava més acollonida que 

jo, era com un zero a l’esquerra. L’auxiliar em va dir que respirés amb ella, que 

m’oblidés de l’habitació, vaig deixar de veure a tothom, només estava ella i em va 

relaxar. Ella em guiava, mirava amb una cara de fàstic al ginecòleg... Tothom qui 

estava allà sabia com de mala persona era. Jo continuava empenyent i, per si no n’hi 

hagués prou, em va posar els fòrceps sense dir-me res. Va ser al·lucinant. És una 

sensació... És que em va violar, aquest home em va violar. Quan et posen alguna 

cosa per la vagina, sense avisar i sense dir res et sents desprotegida. Per què m’estàs 

fent això? Què he fet jo per merèixer això? Com pot ser tan fort? 

L’auxiliar tota l’estona estava amb mi. Ell ni em mirava a la cara. Mirava el rellotge com 

si tingués pressa. I deia “això no pot continuar així” i vaig veure que agafava un bisturí. 

Jo tenia pànic que em fes una episiotomia i deia si us plau que això no. Em va 

contestar “faré el que sigui necessari per treure-la”. Li vaig dir que si m’havia de fer 

una episiotomia preferia que em fes una cesària. Volia posar fi a això ja. Estava 

plorant, histèrica, cridant... Perquè tenia l’epidural, però si sentís les cames li hagués 

fotut una puntada de peu. Quan vaig dir això, va dir que d’acord.  
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Tenia clar que jo no entrava sense la meva parella. Em van dir que d’acord, però ell 

anava per un altre passadís per donar-li roba de quiròfan. Em van fer entrar. Ha estat 

la situació més violenta que he viscut. Et posen com en una creu. És molt fort. Em 

volien lligar les mans i jo ni de conya ho permetia. Vaig començar a cridar perquè no 

em lliguessin les mans en forma de creu. No tinc un brot psicòtic. És molt fort. No me 

les van lligar. Vaig dir si podia veure el que em farien, em van dir que no i van posar 

una tela.  

Els hi vaig dir que on estava la meva parella, que no em fessin res, perquè ja m’estaven 

posant el vetadine. Em van dir que van que em tranquil·litzés, però eren tots ells qui 

m’estaven posant així.  

Vaig demanar a l’auxiliar que vingués amb mi a quiròfan i va estar amb mi. Jo pensava 

que el meu malson havia d’acabar ja, però no. Finalment, sí que va entrar la meva 

parella i també estava amb mi.  

Jo tenia les cames adormides per l’epidural i no les notava. Doncs una persona 

s’estava molestant perquè les meves cames s’obrien. No saps que no controlo les 

cames, tu, que ets personal sanitari? 

Quan em van tallar jo notava que m’estan tocant, perquè la meva filla estava 

encaixada al canal de part i, de cop, tot el que vaig sentir durant hores, ho vaig sentir 

en menys d’un segon quan el ginecòleg va tirar d’ella. Em va fer molt mal i jo cridava 

“para, para, para”.  

El ginecòleg ni em va parlar, ni una sola paraula. L’auxiliar em deia “ja acaba, Maria, 

ja està carinyo”. La meva parella no deia res, estava flipant. 

Vaig sentir un dolor com si m’estiguessin traient tots els òrgans i trencant tots els 

òrgans per dins. Quan me la van treure se la van endur a un bressol i me la van portar 

immediatament. En aquell moment me la van posar a la cara, perquè al pit tenia la tela 

perquè no veies la cesària, i em vaig agobiar molt. Me la van posar a la cara i jo com 

“si us plau, traieu-me-la, no me la posis a la cara”. I mentrestant a mi m’estaven buidant 

per dins. 
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Una infermera de dos metres i 100 quilos es va posar sobre meu, al pit, i va començar 

a empènyer. Jo no podia respirar. “M’ofego, m’ofego”, els hi deia, però els hi era igual. 

Respirar en aquell moment estava sobrevalorat. Em va fer un mal que no està escrit. 

Mai ningú m’havia aixafat el pit d’aquella manera. Era com quan estàs bussejant i 

t’estàs quedant sense aire.  

També els hi vaig demanar la placenta, com indicava en el meu pla de part, i em van 

dir que no. Era meva i la van llençar a la brossa.  

No tenen cap mena de cura. Jo no notava res, però et mouen d’una manera molt 

bèstia, com si fossis un sac de patates. Com et cusen, com et posen l’apòsit... Tot i 

tenir aquella zona adormida i notar-ho tot... Imagina com ho estarien fent. Jo notava 

que el meu cos anava d’una banda a una altra, com quan puges a una atracció del 

parc d’atraccions. El ginecòleg ni es va acomiadar ni res, ni part de les persones que 

estaven allà.  

Jo estava esgotada. Era una sensació de tot el meu part, el meu part somiat se’n va 

anar a la merda. Res del que jo volia ha passat. Absolutament res.  

Després la meva nena tenia la bilirubina alta i volien separar-me d’ella. Els hi vaig dir 

que “m’heu fet el que heu volgut al part, ara ja sí que no. Ni de conya. A la meva filla 

me la posareu amb mi”. Deien que no. Vaig ser l’esquerpa de l’hospital, però és que 

després de tot el que m’havien fet, no et permeto que em facis res més.  

En aquell moment no volia veure a ningú, volia estar sola amb la meva filla i amb la 

meva parella com a molt. Jo vaig parir, bé, jo no sento que hagi parit, sento que m’han 

robat la meva filla del meu úter, a les 12 de la nit, i l’endemà a les 10 ja estava rebent 

visites jo no volia. No t’expliquen el que ve després del part.  

Tot el que vaig patir després va ser pitjor. Una cesària fa molt mal. És horrible, no et 

pots llevar, et quedes encorbada, notes un mal sobrenatural.  

Si em torno a quedar embarassada, a no ser que sigui una cosa de vida o mort, no 

torno a anar a un hospital. Tindria el bebè a casa, amb la meva família, amb una 

llevadora, amb una doula i absolutament ningú més. No torno a anar a un hospital ni 

de conya.  
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Jo volia tenir més bebès, però això et remou traumes del passat i t’afecta en tot. He 

estat en teràpia molt temps per això, sense poder mantenir relacions sexuals. És un 

maltractament psicològic molt gore. Això m’ho preguntes al mes d’haver parit i jo no 

era capaç ni de parlar. No vaig ser capaç d’anar a posar una reclamació.  

Jo vivia davant de l’hospital i cada vegada que passejava la gossa havia d’anar cap a 

l’altra banda de la urbanització perquè em donaven atacs d’ansietat. Un any i mig 

després una amiga meva va parir en aquell mateix hospital, vaig anar a donar-li un 

carregador de mòbil que necessitava i vaig sortir amb un atac d’ansietat, plorant 

d’haver pujat al paritori per tot el que se m’havia remogut.   

He estat incapaç d’entrar en aquell hospital fins dos anys i tres mesos després per 

acompanyar la meva parella a una visita. Abans no he estat capaç sense que em 

donés un atac d’ansietat. Imagina el mal que et poden fer una, dues o tres persones 

en un moment tan delicat.  

És un moment molt íntim, és com si es fiquessin en una relació sexual. És un moment 

íntim que tu vols viure a la teva manera, però que hi ha  altres persones t’obliguen a 

viure-ho diferent.  Jo he vist cesàries respectades, cesàries on s’ha donat la placenta... 

Però a mi no em va tocar. No em va tocar i no passa res. Dic no passa res perquè 

aquest home continua exercint, aquest home no hauria d’exercir ginecologia en la vida 

pel que em va fer a mi. De la mateixa manera que un home que pega la seva dona és 

violència de gènere, això hauria de ser el mateix. Una ordre d’allunyament cap a dones 

que han de parir. Perquè igual que m’ho va fer a mi, li haurà fet a altres. I encara que 

m’ho hagi fet només a mi, li pot fer a qualsevol altra persona. No és just que assisteixi 

a parts.  

El problema és que tot això ve d’un sistema que no derrocarem d’una sola puntada de 

peu. S’ha de fer a canonades. Totes les dones que pareixen a casa és perquè no 

volen anar a l’hospital. Tenim un sistema sanitari bo i gratuït, on hi ha grans 

professionals i les dones tenim por d’anar a l’hospital perquè ens tractin així,  quan 

hauria de ser amb tota la confiança del món. 

Abans de parir anava a unes classes de preparació al part i fèiem exercicis de sòl 

pelvià. Vam crear un grup onze mares. Totes van parir en aquell hospital, totes. Jo era 
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la número dotze i totes amb episiotomia. Només una mare va tenir una episiotomia 

respectada que li va fer una ginecòloga. I no és que li respectessin, és que tenia la 

força necessària en aquell moment per enviar a tothom a pastar fang.  

De la mateixa manera que vaig haver de lluitar que no em separessin de la meva filla. 

Hauria de ser suficient amb una sola vegada que diguis que no. Però has de barallar-

te. Per què has de barallar-te en aquest moment tan dèbil amb altres persones? 

El meu part va ser en un hospital de part respectat, pioner en part respectat. Qui us 

ha posat aquesta medalla? És que no te la mereixes. És al·lucinant. Aquest hospital 

té diferents sales, la de l’aigua, una amb una banyera, altres normals, i una altra que 

és com de fusta, com una casa de parts... Això és molt maco i ven molt, però de què 

em serveix si el personal no està format en el respecte?  

És molt fotut viure el que és el teu moment d’aquesta manera. A totes les mares que 

estan embarassades els hi dic que valorin parir a casa. Moltes em diuen que els hi fa 

por, però és que el nostre cos, i estem preparades per això. A l’hospital et pot passar 

de tot. Conec poques mares que hagin tingut experiències positives a l’hospital, la 

majoria sempre hi ha alguna cosa, “a mi em van fer això, a mi això altre”. Sempre et 

trobes alguna cosa. Hi ha més forts, d’altres menys forts.  

Avui dia jo volia posar una reclamació, però em van dir que ja havia caducat el temps 

per posar-la, que eren 6 mesos. No és suficient amb tot el maltractament psicològic, 

sinó que a sobre he de ser capaç de recuperar-me per ser capaç d’anar personalment 

per posar una reclamació. També vaig escriure un correu a l’hospital fa uns mesos i 

no he rebut resposta. És molt fort.  

Jo vaig estar fatal. La meva depressió era per tot el que havia passat. La depressió 

postpart li pot passar a una persona que ha tingut un part respectat, però la meva va 

venir per la violència que vaig tenir.  

A més a més, la seguretat social no t’ofereix teràpia. I clar, si se t’ajunta tot això amb 

què la meva parella no estava preparat per ser pare, zero comprensions. Se’t suma 

tot. Per sort la meva lactància és un luxe. És l’únic que ha fluït de manera natural 

durant la meva maternitat. La resta han estat despropòsits.  
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Quina relació creus té el feminisme amb les mares? 

Jo soc feminista radical, per mi és l’únic feminisme que té sentit. Dins del feminisme 

hi ha moltes dones que tenen la teoria que qui hem estat mares ho hem estat obligades 

pel sistema. I he de dir que no estic del tot en contra. Jo vaig conèixer el feminisme fa 

un any, abans no tenia ni idea. I et qüestiones si has estat mare perquè he volgut viure 

això o perquè m’han condicionat des de petita? Evidentment, estimo la meva, donaria 

la vida per ella i soc feliç amb la meva vida.  

T’arriba el missatge que t’has de casar amb el teu príncep blau i després ser mare. No 

dic que hagi pres una decisió conscient del que era la maternitat. I te la menges tu 

sola, la corresponsabilitat es dona en pocs casos.  

És molt trist que el feminisme no tingui en compte la realitat de les mares.  

Jo estic en contra del permís igualitari d’homes i dones. Jo vaig patir una cesària, la 

meva parella no. Jo vaig tenir una depressió, la meva parella no. Per què hem de tenir 

els mateixos dies que jo? 

Després el sistema diu  que les dones hem de treballar. Jo soc autònoma, tinc una 

tenda d’alimentació online per poder cuidar la meva filla. Tenia clar des que vaig voler 

ser mare que volia estar el primer any de la vida de la meva filla amb ella.  

És absurd que jo hagi de sortir a treballar per pagar l’escola bressol i quedar-me a 

zero, tot sigui dit. És molt ridícul.  

En aquesta situació hi ha dues parts: les que volem maternar i les que volen anar a la 

feina d’hora perquè se senten bé i volen continuar la seva vida. Al final, no es respecta 

cap de les dues opcions i es tiren merda l’una a l’altra. Ens hem de donar suport entre 

nosaltres, perquè si no ho fem, ells no ho faran. Aquí el patriarcat ho està fent genial. 

Tu no veuràs un noi parlar malament d’un altre. Entre ells són una pinya. Que tu vols 

anar a treballar quan el teu bebè té quatre mesos? Genial, no ets mala mare. No hi ha 

bones i males mares, excepte casos puntuals.  
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6.5. Entrevista a Mayte Aguilar 

Com va ser el teu embaràs? 

Quan em vaig quedar embarassada els controls van estar bé. Però és cert que ja tenia 

35 anys, que no és el mateix que quan en tens 25.  

Les visites amb el ginecòleg perfectes, però el problema era la llevadora del CAP, que 

era una animal. De fet, quan vaig anar a la primera revisió d’embaràs em va fer una 

citologia. Vaig començar a sagnar i em va dir que això podia passar, que si veia que 

perdia molt que anés a l’hospital perquè podia avortar.  

Els controls anaven bé, però al cap de 25 setmanes vaig començar amb contraccions. 

Tot i això, vaig continuar treballant. A les 33 setmanes sí que em trobava malament. 

De fet, un dimarts vaig anar a parlar amb la meva coordinadora per dir-li que l’endemà 

no podria tornar a la feina i l’endemà estava a l’hospital de part, amb 33 setmanes. Em 

van haver d’aturar el part i vaig estar ingressada una setmana.  

A les 34 setmanes em van donar l’alta i em van dir que si em tornava a posar de part, 

no me’l podrien parar de nou. M’havien punxat tot de coses per madurar-li els pulmons 

al nen, però li va parar el creixement. De les 33 setmanes a les 39 ni va créixer ni va 

agafar pes.  

Vaig estar fent repòs al llit des de la setmana 33 fins a la 39. Se’m va fer molt llarg. 

Era del llit a la butaca i de la butaca al llit. Havia intentat baixar les escales, però quan 

ho feia començava amb contraccions. No em podia moure.  

A les 39 setmanes vaig començar a moure’m una mica i semblava que bé. Un dilluns, 

a les 9 del matí, noto una contracció. Després cada mitja hora tenia contraccions. Em 

vaig esperar fins la nit, que ja tenia contraccions cada tres minuts. Vaig anar a l’hospital 

i quan els hi vaig dir “vinc amb contraccions” i elles em van contestar com dient “i a mi 

què”. És una cosa normal per elles, però no per mi. Vaig a sala de parts, em miren, 

em diuen que, efectivament, estic de part, però que no dilato. Em van posar els 

monitors, però com que no dilatava, em van enviar cap a casa.  
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L’endemà em trobava fatal. La casualitat és que aquell dia havia d’anar a un control 

amb el metge. El ginecòleg em mira i em diu que què faig allà, que estic de part i que 

vagi a urgències. Torno a urgències i allà estic dues hores. Em diuen que no dilato, 

que estic de dos centímetres i que torni a casa. Això era dimarts, i tot havia començat 

el dilluns.  

A les nou de la nit li dic al Carlos d’anar a l’hospital perquè ja no podia més. En aquell 

moment jo estava sagnant, però em tornen a dir que torni cap a casa perquè no dilato. 

A casa entro a la banyera amb aigua calenta per dilatar i el meu marit estava tan 

cansat que es va quedar adormit. Jo no podia sortir de la banyera fins que va venir.  

Dimecres al matí li dic que em torni a portar a l’hospital, que em moriré d’estar tants 

dies amb contraccions. No podia gairebé mourem.  

Arribem a les 11 del matí. Vaig a admissions i em diuen que he de seguir una línia, 

però jo no podia caminar i a meitat del passadís em vaig haver d’aturar. Soc una 

persona que tolera el dolor, però de debò que no podia més. Un pacient va veure com 

estava, va anar corrents a demanar una cadira de rodes i li van dir que no, que el que 

jo havia de fer era caminar per dilatar. Però és que no podia.  

Darrere d’ell van sortir dues auxiliars, em van agafar per cada costat i em van portar 

caminant. Quan entro, em mira la ginecòloga i em diu que em quedo perquè he trencat 

aigües i ja estic de tres centímetres.  

En realitat no havia trencat aigües, se m’havia fet un forat a la placenta. Em posen 

l’oxitocina i després van venir a punxar-me l’epidural. L’anestesista estava parlant amb 

la resta de personal i em va punxar malament, em va punxar un nervi. Tot el costat 

esquerre se’m va inflamar de manera exagerada. Durant tot l’embaràs no m’havien 

sortit estries, però després me’n van sortir a la banda esquerra de tant que se m’havia 

inflamat.  

Per sort amb l’epidural ja no sentia dolor. Una meravella. Una hora després d’arribar, 

a les 12, ja estava dilatada del tot. El problema és que no hi havia llits lliures i em van 

aturar el part.  
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Així vaig estar, amb el part parat, fins a les 14:30. Al nen se li va disparar el pols a 180 

i no li trobaven. Pensaven que el nen es moria. Em van portar ràpidament a quiròfan i 

tenia dues llevadores i dos ginecòlegs, que normalment només t’assisteix una 

llevadora.  

Com feia 54 hores que estava amb contraccions, el nen estava esgotat. Amb la 

contracció el nen sortia una mica, però tornava enrere. Llavors me’l van treure amb 

vacum, amb ventoses, però ràpid i de pressa. Va néixer en 15 minuts. Tothom corria.  

Com me’l van treure ràpidament, el nen amb l’espatlla em va fer un esquinçament cap 

a dalt, i em va malmetre tot el llavi. Per compensar, però per mi va ser molt guai, em 

van permetre incorporar-me i acabar de treure’m el nen.  

En aquell moment no em vaig assabentar de l’esquinçament. La ginecòloga em va dir 

que em faria un punt i que això no seria res. Jo estava convençuda que només era un 

punt. Quan ja em cusen em passen una altra vegada a la llitera per anar a la REA. Em 

diuen que em canviï a la llitera, però no podia. Em van dir que era una exagerada, 

però és que no podia moure la cama. És cert que em van ajudar a passar, però de 

mala gana. Finalment, em van portar a la REA i vaig estar dues hores fins que vaig 

pujar a l’habitació.  

Com portava el catèter de l’epidural posat m’anaven posant medicació i estava 

tranquil·la. A les set de la tarda començo amb molts dolors i truco al timbre perquè em 

feia molt mal. “Tampoc és per tant”, em van dir. Vaig aguantar una estona més. Vaig 

tornar a trucar per dir que em continuava fent molt mal. “Tampoc és per tant, tothom 

pareix i ningú es queixa”, em van dir. No em van portar medicació ni em van mirar. A 

la tercera vegada que torno a trucar em diuen “ai, quejica”. Per fi em va mirar i la 

infermera de cop “mare meva, quina destrossa li han fet”. I jo com “què ha passat?”. 

Resulta que portava dos punts interns i cinc externs. A mi m’havien dit que només 

me’n posarien un.  

Em van dir que no em preocupés i cada quatre hores em donaven pastilles. L’atenció 

fatal. És molt inhumà, et tracten com si fossis un tros de carn, no com si fossis una 

persona.  
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Tu vas allà a tenir un producte? 

És com si fossis una màquina. A la sala de dilatació, ve una llevadora i deia “com està 

de dilatada?”, i dits cap a dins. Sense demanar permís ni res. I després una altra feia 

el mateix, i els estudiants també. Fan molt mal, no van amb cura. Entenc que han de 

tocar el coll de l’úter, però amb una mica de cura. Tracta’m com si estigués allà, 

pregunta, avisa, digues alguna cosa.  

Com va ser el postpart? 

Amb la destrossa que m’havien fet no podia caminar. Vaig estar dos anys amb 

seqüeles a la cama, l’arrossegava i se m’adormia. Era com si no tingués cama fins 

que el nervi es va regenerar.  

El postpart va ser un horror. Entre que no em podia moure per la cama, els punts, que 

estava esgotada després de 54 hores de contraccions cada tres minuts... Sort del 

Carlos que es va encarregar de tot.  

Com que soc asmàtica i prenia cortisol, no li podia donar el pit al bebè. Llavors ens 

tornàvem. Ell li donava una vegada i jo una altra. Quan em tocava a mi, ell es llevava, 

em llevava a mi per poder moure’m fins la butaca, em portava el nen i el biberó.  

Jo plorava moltíssim. Ni t’ho imagines. Plorava perquè no em podia moure per atendre 

el meu fill. No era un sentiment de mala mare, perquè no ho feia perquè no podia, però 

sí que era un sentiment molt gran d’impotència.  

Al cap de quatre dies de l’alta em va trucar la llevadora. Li vaig dir que estava fatal i 

que, fins i tot, havia de menjar de peu. Era horrorós. Per sort em va dir comprés un 

esprai que tenia anestèsia. Si no arriba a ser per allò, tot hagués estat molt pitjor.  

Vaig tenir la sort que els punts no es van infectar, però tinc una cicatriu que encara es 

veu. Durant dos anys era horrorós tenir relacions. Em feia molt mal, no podia. Al cap 

de dos anys, el mal va desaparèixer de cop. És cert que ara quan canvia el temps em 

dona una punxada, em fa mal, però ja està.  

Amb aquesta experiència se me’n van anar les ganes de tenir més fills.  
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Em va costar molt recuperar-me del part. Dos anys després encara m’estaven fent 

proves de la cama. Em van fer ressonàncies, radiografies, electromiograma... 

Rehabilitació per sort no en vaig haver de fer.  

Et tracten molt malament. De fet, em va tractar millor el ginecòleg que la resta de 

ginecòlogues i llevadores. Com pot ser que sent dones et tractin així de malament? 

Moltes han passat per això o hi passaran.  
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6.6. Entrevista a Oriol Porta 

La violència obstètrica existeix? 

Sí. Et parlo com Oriol Porta ginecòleg, després soc cap de servei de Mútua i president 

de la Societat Catalana d’Obstetrícia i Ginecologia. Una cosa són les meves opinions 

personals o com a president.  

Per descomptat penso que existeix. Una altra cosa és que agradi. Primer hem 

d’entendre què significa violència obstètrica i una altra cosa si ens agrada en el 

col·lectiu el terme violència. Que són coses una mica diferents.  

I agrada? 

No, no agrada. A mi m’incomodava molt més fa dos anys. Ara no em fa mal, però no 

agrada a molts professionals. Violència és un terme que sembla que indiqui voluntat 

de fer mal. Nosaltres estem per intentar ajudar i fer el bé. Aquest terme posa una mica 

a la defensiva a molts professionals i dificulta el diàleg. Això pot ser en cert punt una 

barrera. S’estimaria molt més que es fer servir un altre terme, com pràctiques 

inadequades.  

Ara bé, també haig de dir que és un terme que ha estat acceptat per organismes 

internacionals com les Nacions Unides i la Generalitat de Catalunya ha legislat amb 

aquest terme. És un mot que ha posat aquesta qüestió en el debat públic perquè és 

molt punyent i ha fet que en parlem. Potser no hauria tingut la mateixa visibilitat si 

parléssim de pràctiques inadequades en obstetrícia.  

Per últim, destacar que dona veu a les dones, les persones afectades. I per mi si les 

dones fan servir aquest terme i se senten tractades com per utilitzar aquest terme, les 

hem d’escoltar. Crec que qui està legitimitat per parlar de violència és qui la pateix, i 

no qui l’exerceix.  

Quan creus que es produeix? 

En realitat la violència obstètrica és una forma més de violència sanitària. 

Probablement en obstetrícia és en el primer àmbit en què comencem a treballar, però 
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es produeix en tots els àmbits. I exercit no només per metges, també es pot produir 

per part del personal administratiu, un lliterer, una llevadora, una infermera...  

Violència és quan tractes algú com un objecte en lloc de com un subjecte. Com a 

subjecte tens dret que es respectin una sèrie de qüestions relatives a la teva salut i al 

teu cos, entre altres a ser tractat amb respecte i informat. Un objecte el cosifiques i li 

dius què ha de fer i què no. Pot ser és quan un administratiu et tracta com si siguis un 

número, i en el cas del metge per mi comença amb les actituds. Després els fets, 

perquè la gent parla molt de l’episiotomia, de la maniobra de Kristeller. Les accions 

deriven de les actituds. Primer van les actituds i després les accions.  

Una episiotomia, per mi, no és en si mateixa un acte de violència. Sí que ho és una 

episiotomia sense indicació o sense consentiment. No el simple fet de fer una 

episiotomia o una cesària. Una cesària és una intervenció que salva moltes vides. Fins 

i tot una cesària innecessària des d’un punt de vita mèdic pot ser gens violenta si es 

fa amb el consentiment i perquè la dona ha volgut.  

En canvi, hi ha accions que des d’un punt de vista tècnic o mèdic són impecables 

perquè s’havien de fer, però que amb la manera i les actituds poden resultar violentes 

perquè no s’ha tingut en compte el parer de la dona, ni se l’ha informat ni explicat.  

És evident que el dret d’autonomia és important i òbviament que les dones tenen 

opinió sobre el seu cos i el seu procés. És lògic que expressin i et diguin el que volen 

i el que no.  

En la meva perspectiva crec que hem viscut durant molt temps amb un baix de gènere, 

marcat per una herència heteropatriarcal on en el fons hi havia una lluita pel poder de 

l’home sobre la dona. I traslladat en l’àmbit mèdic és el metge sobre la persona que hi 

va. 

Prototipant era un home, i es comportaven d’una manera masclista exercint poder.  . 

Com que jo tinc coneixement, et dic el que has de fer. I tu fas el que el metge deia 

sense preguntar perquè el ell t’ho ha dit. Aquest és el model d’abans.  

El model d’avui en dia la persona està al mateix nivell del metge, però tenim rols 

diferents. Ningú demana que deixis de fer de metge, però demana que entenguis que 
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soc una persona i que tinc dret a saber i a opinar. I això és el que al metge a vegades 

costa d’entendre. “Tu què m’has de dir a mi? Això ho decideixo jo”. Ara es vol que com 

a professional expliquis quines alternatives té la pacient, i això significa una pèrdua de 

poder. És un procés de desconstrucció. T’has de desconstruir respecte moltes coses 

que has après i t’has de reconstruir en un escenari diferent, i això costa.  

Els professionals també podeu ser víctimes de violència obstètrica? 

Els professionals poden esdevenir segons víctimes. En una sala de parts hi ha molts 

professionals i a vegades tenen tarannàs diferents. Pot ser que una llevadora hagi 

estat portant un part d’una manera molt concreta i, en un moment donat, apareix el 

ginecòleg que pren una sèrie de decisions que són viscudes com a violentes, tant per 

la dona com per la llevadora. Això a vegades és un problema.  

D’altra banda, si no es genera un espai de confiança, els professionals poden adoptar 

actituds o poden fer accions per protegir-se o a la defensiva. Si faig una cosa per 

protegir-me o perquè desconfio no és bo ni pel professional ni per la dona.  

El part és un acte fisiològic. Hi ha un augment de les queixes per 

l’intervencionisme? 

Sí. Aquí entrem en el debat de què és el que volem. Per una banda, tens un procés 

fisiològic que, a vegades, acaba fisiològicament malament.  De fet, la mortalitat 

materna i neonatal en països on no hi ha intervencions és inacceptablement alta.  

Però per aconseguir el contrari hem convertit un acte fisiològic en un procés gairebé 

patològic. Hem portat els embarassos i els parts als hospitals i l’hem deshumanitzat 

una mica, o molt, i l’hem medicalitzat en excés. Ara estem intentar trobar l’equilibri en 

un part humanitzat i respectat que tingui unes garanties d’èxit.  

A Catalunya, a més a més, tenim un context i és que som el tercer país del món on 

les dones tenen més tard el seu primer fill. La mitja és de 32 i escaig i una fecunditat 

de 1,2. Això vol dir que si la mitja és 32, hi ha dones que en tenen amb 30, però també 

hi ha dones que en tenen amb 40. No és el mateix des d’un punt de visita fisiològic ser 

mare amb 25 anys, que segurament és l’edat on fisiològicament estem millor, però la 

societat ens porta a embarassos més tard. Això comporta, irremeiablement, 
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embarassos més complicats i això justificaria parts més difícils i que es donin en un 

entorn hospitalari. El que hem de trobar és l’equilibri entre la humanitat i la seguretat.  

Els números mostren que les coses surten bé des d’un punt de vista de mortalitat a 

Catalunya i Espanya, però no estem mesurant la vivència i l’experiència que tenen. 

Hem d’entendre que no es pot deslligar la part fisiològica de l’experiència emocional.  

El part és un moment vital, íntim, i nosaltres fem una mica de nosa. Hem de veure que 

sigui viscut de manera feliç i positiva per la dona, la parella, el seu entorn i pel bebè. 

No sempre és senzill, la realitat és molt polièdrica. Hem de mirar d’adaptar-nos. 

Sempre des d’una actitud i amb una perspectiva molt empàtica, escoltant i estem molt 

oberts de tenir màxim respecte.  

És cert que a vegades hi ha barreres de caires estructural. Per exemple aquí no ens 

hi cap una banyera, però ara farem obres i farem un rentat de cares, canviarem els 

llums, els colors, no hi haurà banyera, però hi haurà dutxa. He de dir, però, que altres 

qüestions, com el respecte a la intimitat o que t’identifiquis quan entris, ja està gravat 

a foc. A la majoria dels parts, als anestesiòlegs els hi costa, que no estan tan 

acostumats.  

Com ho treballeu? 

Ho hem parlat molt internament i hem fet alguna formació. Vam fer una sessió amb el 

personal de l’àrea quirúrgica, vam convidar una antropòloga, una persona que 

presideix una comissió d’aquest estil Can Ruti i veure si podem muntar algun tipus de 

comitè semblant. També tenim la voluntat de no limitar la formació a la violència 

obstètrica, sinó ampliar-la cap a la perspectiva de gènere en la salut. És important 

tenir la mirada oberta, en persones trans, diversitat de gènere... La sala de part té unes 

accions concretes, però la formació arriba a tothom.  

Té sentit parlar de part respectat, ja que haurien de ser-ho tots? 

Totalment. Hi ha algunes maternitats que han muntat una casa de naixements. A Can 

Ruti han inaugurat una recentment. És un model que no m’acaba de convèncer. Les 

dones que escullen aquesta atenció, que només ho pots fer si és un embaràs de baix 

risc i compleixes una sèrie de requisits. Són unes sales molt xules, estàs amb 
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llevadores, però si se’t torcen les coses o vols epidural, vas a l’àrea del costat on les 

instal·lacions estan atrotinades i l’actitud és una altra. 

El respecte ha de ser per tothom, tant per la persona que vol un part natural, com per 

la que té una cesària, o qui vol l’epidural. Hem d’escoltar i fer un vestit a mida. Aquí 

hem de fer una remodelació de totes les sales de part, de la mateixa manera que 

portar-te la teva música ho pot fer tothom, que tindrem una dutxa per tothom, la meva 

actitud de respecte ha ser per tothom.   

Quina opinió et mereixen les dades de l’OMS i com s’han difós? 

S’ha sacralitzat molt el que diu l’OMS. L’OMS no diu res el que moltes vegades es diu 

des de l’activisme. En concret, quan parlem del percentatge de cesàries reconeix que 

salven vides i mostra que el 15% de cesàries ha de ser per països que tenen una 

mortalitat molt alta perquè no tenen intervencions, alhora que espera que la taxa 

decreixi en països desenvolupats. També diu que no sap quin és el percentatge òptim 

de cesàries i que la dona ha de participar en la presa de decisions.  

La taxa d’episiotomies va baixant de forma regular a Espanya i en concret a Catalunya 

en els últims anys. L’episiotomia rutinària no es fa, és selectiva. A Terrassa estem en 

el 9% d’episiotomies. Baixar més d’això és perillós. Els països que tenen dades 

d’episiotomies molt baixes tenen taxes altes d’estrips complexes i s’esquinça el 

perineu. Jo estic pendent perquè no baixem del 9% perquè crec que estem fent molt 

poques episiotomies.  

Hi ha hagut moltes queixes de com s’han tractat els embarassos i els parts 

durant la pandèmia.  

Aquestes queixes venen de l’activisme. Em semblen bé, però son injustificades. És 

una reflexió personal, però això em sap greu. Em sap greu que no es reconegui la 

nostra voluntat de canvi. És tremendament violent que durant la pandèmia s’hagi fet 

morir la gent sola, acomiadant-se dels seus familiars per una tablet, com si fos la gran 

cosa.  

No conec a cap metge que hagi tingut un familiar en procés de final de vida i que no 

hagi aprofitat la condició de metge per posar-se un EPI i anar amb el seu familiar. I el 



164 
 

que es bo per tu ha de ser bo pels altres. Això ha estat així fins fa res, i nosaltres, des 

del primer minut, vam dir que les dones pariran acompanyades. Era l’únic lloc dels 

hospitals on entraven acompanyants. I després queixes de “hosti, és que les feu parir 

amb mascareta”. Al principi hi havia una paranoia i un desconeixement molt gran. He 

de dir que a la pràctica la majoria pareixen sense mascareta. I acompanyades.  

També hi ha hagut queixes que a l’ecografia no poden entrar acompanyades. Però és 

que després de tu entra una altra persona, i després una altra. Era una època que no 

sabíem com afectava la covid a l’embaràs i el millor és que entrin el menor número de 

persones. Sé que tu estàs pensant egoistament en el teu bebè i en estar acompanyada 

per saber si és un nen o una nena, però després ve una altra dona.  

Crec que la nostra actitud pot millorar i ha de millorar, però. Un santuari dels metges 

és el quiròfan, no entra ni Déu que no sigui metge, però en les cesàries entres 

acompanyants. Si t’operen del genoll entra la teva parella? No. Doncs en una cesària 

sí, que és una operació quirúrgica major. I és natural i no s’ha posat en valor, tampoc.  

Però la gent es queixa perquè han hagut de parir amb mascareta. Quantes has 

conegut que han parit amb mascareta? Poquíssimes. Em sembla bé que des de 

l’activisme es protesti, però també es podria reconèixer la nostra sensibilitat, que hi 

és.  

El masclisme existeix, la societat heterotpatriarcal existeix, la violència obstètrica 

existeix. Dit això, i hem d’escoltar, però els ginecòlegs som persones i no som ni millors 

ni pitjors que els de la UCI. La caguem i l’encertem com tothom, no som més violents 

que d’altres. 

Em considero afortunat pel fet de reconèixer que la violència obstètrica existeix i haver 

sortit a la televisió i dir-ho, però porto uns quants punyals clavats. Això dintre de la 

professió no ha agradat gaire, perquè hi ha gent que preferiria que jo fes una defensa 

dient que no existeix. Hem tingut la fortuna de poder reflexionar sobre això i crec que 

ha d’arribar a altres àmbits de la medicina.  

Des de la Societat Catalana hem reconegut que cal que participem en el debat públic. 

El periodisme ha recollit de manera acrítica el que diu l’activisme. Hem impulsat un 
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grup de treball de violència obstètrica i perspectiva de gènere que integrat per 40 

persones de diferents àmbits per reflexionar sobre aquesta qüestió. Està dividit en tres 

comissions: una de dades i recerca perquè hi ha estudis metodològicament bastant 

pobres que donen dades que no son fiables en absolut; una comissió de formació, que 

formarà els professionals amb diferents perspectives, posarem violència i perspectiva 

de gènere en el currículum dels residents, em costarà canviar la gent de 60 anys, però 

la que té 30 aquests els hi hem de posar a la vena des de ja; i una part de comunicació 

institucional, nosaltres ens hem de poder explicar.  

La qüestió que més em fa patir és que es generi desconfiança. Es ven una imatge 

idíl·lica del part a la banyera i a casa, i a vegades van bé i quan no van bé acaben 

aquí, i no anem dient que el bebè ha arribat mort perquè ha intentat un part a domicili. 

Però no tot és tan maco. No és amb aquest enfocament, però és cert que ens hem de 

poder explicar i fer sentir la nostra veu.  Estem començant a treballar i estic 

esperançat. Dintre de la societat hi ha opinions per tot, però hi ha gent que ho agraeix. 

Després del Sense ficció vaig rebre molts missatges d’agraïment, sobretot de dones, 

però una resposta freda i hostil per part de professionals, que pensaven que era un 

reportatge esbiaixat i que ensenyava uns testimonis molt punyents.  
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6.7. Entrevista a Eva López 

La violència obstètrica existeix? 

Jo crec que no. Vull pensar que no, o no com a violència. Podríem dir-li ‘la no empatia 

obstètrica’. Però el significat de violència, la intencionalitat de fer mal, vull pensar que 

en el nostre entorn no hi és. No es pot parlar en totes les cultures i en tots els països. 

Però si la violència és la intencionalitat de fer mal, vull pensar que no. Sí que hi pot 

haver altres maneres de dir-ho. La no empatia o la manca de comunicació o la 

desinformació o mala informació. No obstant això,  la intencionalitat de fer mal no hi 

és.  

La violència obstètrica sempre és la no informació? 

Crec que quan les dones es queixen de “he patit violència obstètrica” vull pensar que 

és que se’ls hi ha fet un procediment i no han estat ben informades, o no l’han entès 

o se’ls hi ha trencat els esquemes del que volien. Penso que va per aquí i no per les 

dones que pensin que fas mal expressament. Aquest terme sembla que tingui implícit 

la voluntat. Això als obstetres ens fa al·lèrgia. Com pots dir que hi ha violència? 

Hi ha un augment de les queixes sobre l’intervencionisme per part de les dones? 

Hi ha de tot. Hi ha sectors de dones que preferien un part no intervingut, que és l’ideal 

i molt respectable. Hi ha altres dones que preferirien que els hi fessin una cesària per 

no haver de passar per això... Està bé que les dones manifestin les seves preferències 

sempre que entenguin que no sempre passarà el que vulguin, tant de bo. La major 

part de problemes és precisament perquè les expectatives que s’han fet no eren del 

tot reals. Pots saber com comença un part, però no com acabarà. Si tu et fas unes 

expectatives on no necessitaràs que et trenquin la bossa, ni que et posin oxitocina i 

on tot serà meravellós... No sempre és així. La nostra professió és molt estressant. Sí 

que és cert que has de córrer molt i a vegades pots pecar de no donar totes les 

explicacions. A vegades has de córrer tant que la dona se sent menystinguda i no pots 

donar totes les explicacions, però el primer és el primer. Penso que pot anar per aquí.  

Els professionals també sou víctimes? 
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Ho estem sent. Pensa que, de la gent que acaba la residència, cada vegada hi ha 

menys gent que es vol quedar a fer guàrdies. Es perdran molts talents perquè ens 

sentim molt pressionats. Per una banda, estan algunes institucions que ens demanen 

disminuir la taxa de cesàries, però per una altra hi ha les dones que volen una cesària 

directa, les que no volen instruments... En el fons, dius “deixeu-me treballar amb no 

tanta pressió”. Dones que et posen contra l’espasa i la paret. Al paritori entra una dona 

amb un fetus que estan sans. I han de sortir de la mateixa manera. A vegades has de 

prendre decisions ràpides per bé, ho fas sempre per bé.  

Per exemple, l’episiotomia, que aquí en fem poquíssimes. Una dona t’ha manifestat 

que no vol l’episiotomia, però, a vegades, si no la fas, és una mala praxi perquè estic 

veient que l’esfínter anal de la dona es trencarà. Si continues amb la voluntat de la 

dona, potser li provoques una incontinència anal de per vida. Si no fas una cosa és 

una mala praxi. Si la fas, et diuen que ets un violent. Et posen contra l’espasa i la 

paret.  

Un altre exemple diferent: un bebè que està fent una bradicàrdia d’expulsiu, que se li 

alenteix el batec. He de treure’l. He de fer un instrument, una ventosa o un fòrceps. La 

dona diu que no vol, però el nen està patint. Has d’actuar. I ens sentim molt pressionats 

per aquests posicionaments tan radicals, tot i que no són sempre. La major part de 

gent confia. Tot aquest moviment del no intervencionisme i de la no medicalització 

està molt bé, però a vegades és necessari.  

Creus que hi ha una sobremedicalització de l’embaràs i el part? 

Penso que ara no. Quan vaig fer l’especialitat, que vaig acabar el 2000, sí que hi havia. 

Es feien més fòrceps. Els últims anys es fan menys fòrceps, es fan més ventoses, que 

són menys agressives pel sòl pelvià. Ha canviat. Ho fem molt millor ara que fa 20 anys. 

Tot i això, és difícil. La població d’ara no és la població de fa 70 anys, que la gent paria 

diferent. Abans eren dones més joves i que tenien més d’un part. Ara són dones més 

grans, que tenen un fill. L’edat del primer fill és més avançada. Tenim una gran 

pandèmia d’obesitat, les dones són més obeses que abans. I això les fa pitjor 

paridores. És més difícil parir si tens 40 anys i sobrepès. Això fa que no sempre sigui 
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tan fàcil parir. Aquesta sobremedicalització és perquè les dones tenen més factors de 

risc.  

Consideres que hi ha diferència a les visites de control d’embaràs a la privada i 

a la pública? 

No ho sé. Et puc dir en el meu cas. Jo soc la mateixa persona i faig el mateix. Sí que 

a la privada es fan més ecografies. Les ecografies importants, les de cada trimestre, 

les fas iguals. Les altres les fas una miqueta de complaença. Totes les ecos són 

importants i serveixen, però. T’estic parlant del control de l’embaràs, eh? 

Hi ha alguna altra diferència? 

Penso que en el moment del part a la privada es fan més cesàries.  

Amb l’auge de la idea del part respectat, has notat alguna diferència pel que fa 

a protocol intern? 

S’han fet moltes coses. Pensa que el tema del trio de progenitors i fetus/nadó intentem 

no separar-los mai, i això no es feia. Abans la parella, sigui home o sigui dona, en una 

cesària s’esperava fora. Ara, a no ser que hi hagi una emergència vital, la parella està 

dins. I la reanimació d’una cesària la dona no la fa a quiròfan, ara si tot es va bé la fan 

junts. Sí que hi ha canvis de protocols, el pell a pell. Fins i tot durant la pandèmia, que 

la gent ha estat morint sola, les nostres dones no han parit soles. Això la gent o no ho 

entén o no ho agraeix. Era un gran esforç permetre-ho. Érem l’excepció de l’hospital, 

però les nostres dones, tinguessin covid o no, parien acompanyades. Això penso que 

és d’agrair. I ens va costar aconseguir-ho.  

Això en els parts, però moltes dones van haver d’escoltar “no hi ha batec” soles.  

Però pensa que les visites d’urgències de ginecologia la dona sempre entra sola. Entra 

sempre sola perquè a l’entrevista ha de ser amb ella, perquè potser et vol explicar una 

cosa que l’acompanyant no ha de saber. És una cosa molt íntima. Sí que és veritat 

que, si hi havia un avortament, després la parella passava. És veritat que quan fèiem 

ecografies a consultes no hi havia acompanyants, però no érem nosaltres, era 

l’hospital que va optar pel tancament per protecció. Era per protegir-les a elles i per 
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nosaltres. Tothom vol estar acompanyat a veure l’ecografia, però la situació era la que 

era.  

Quin és el rol o jerarquia entre pacient i professional? 

La paraula jerarquia no m’agrada. La relació metge-pacient sempre ha estat molt 

especial, de confiança. Està clar que els coneixements els tenim nosaltres. No penso 

que hi hagi una relació de superioritat ni inferioritat, és una relació de qui té el 

coneixement i qui pot donar els millors consells. Està clar que està l’autonomia del 

pacient s’ha de respectar sempre. Però els coneixements són nostres. Si no confio no 

cal que hi vagi. Tot el tema de la violència obstètrica està creant una gran 

desconfiança. No et dic que no hi hagi dones que s’hagin pogut sentir menystingudes, 

que se’ls hi hagi fet un procediment sense suficients explicacions, i això s’ha de 

corregir. Els que formem residents vull pensar que sempre intentem ensenyar-los. 

Però els ginecòlegs i els obstetres no podem tolerar que se’ns digui que som violents 

i que se’ns pugui equiparar a la violència de gènere. Això ens fa molt de mal.  
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6.8. Entrevista a Maria Llavoré 

La violència obstètrica existeix? 

Sí.  

Amb aquest nom? 

Sí.  

Als professionals us costa fer servir aquesta paraula? 

A mi no. Sé que hi ha col·lectius de professionals que els hi costa molt i que la 

rebutgen. Jo no tenia cap interès en ser llevadora, treballava d’infermera a la unitat de 

cures intensives i havia estudiat antropologia. L’antropologia fa que t’endinsis en el 

perquè de les coses. Després dels dos primers fills, que els vaig tenir els parts a la 

privada, hi havia coses que no entenia. No em van fer mal, no ho vaig viure malament, 

però deia que si ser mare o tindre criatures ha de ser una cosa bonica, com és que jo 

tinc aquesta sensació de que jo havia anat allà, m’havien fet les coses i m’havien 

deixat amb moltes seqüeles? Així que em vaig fer llevadora per poder entendre el que 

m’havia passat.  

Quan vaig parir el meu primer fill era una dona sana, de 29 anys, i vaig quedar amb 

moltíssims problemes: amb incontinència d’orina, amb problemes per anar de ventre, 

problemes amb la meva sexualitat... No és normal que tenir un fill et deixi tarada. Em 

vaig fer llevadora per entendre bàsicament. Un cop vaig estar dins d’aquest sistema 

vaig començar a treballar en una sala de parts i vaig patir moltíssim. Vaig patir 

moltíssim veient les pràctiques i com atenien les dones, fins el punt que gairebé agafo 

una depressió perquè no podia anar a treballar. Les meves companyes deien que 

anés a treballar a la primària. Però pensava que si totes les que som més o menys 

sensibles marxem, què passa amb les dones que han de passar per una sala de parts. 

Em semblava com trair-les. 

És cert que som moltes llevadores que tenim molta sensibilitat, perquè a la carrera 

d’infermeria ja ens formen en l’empatia, en l’acompanyament i és la nostra feina. Però 
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va haver-hi un moment on gairebé agafo una depressió. Vaig aprendre a prendre-m’ho 

diferent. A veure què puc fer jo per lluitar contra això.  

Ara, 20 anys després, veig que he fet feina, no jo sola, per sort. Però coses que es 

feien fa uns anys i ara són impensables. Aquest cap de setmana he anat a Menorca a 

fer una conferència sobre violència obstètrica i he vist que allà estan com nosaltres fa 

10 anys. Dones a qui els hi fan una episiotomia sense consentiment, que la parella no 

pot entrar a una cesària... Mil pràctiques que viuen com a violentes.  

Pel que respecte a la paraula, a “violència obstètrica” jo vaig estar molt posada a la 

universitat, en la formació, i dèiem que havíem d’anar a l’origen. Va haver-hi un debat 

molt important a la Universitat de Barcelona sobre si es posava aquesta paraula o no.  

En un primer moment, el Ministeri de Sanitat quan va fer les guies per intentar fer parts 

fisiològics van posar “cures respectuoses a l’atenció al part”. Però quan van posar 

aquesta paraula ningú es va immutar i la gent continuava fent el mateix. Es van fer 

unes guies i no va canviar res. La violència obstètrica no és una cosa que ens haguem 

inventat nosaltres, és que ho diu l’OMS i la ONU.  

No és que els professionals exercim una violència conscient volent fer mal les dones, 

evidentment que no. Però no és el que nosaltres fem o no fem, és com ho perceben 

elles. Hem de canviar la manera perquè percebin que les cuidem respectuosament i 

és només una qüestió de comprensió, d’entendre el missatge.  

Aquest cap de setmana em va passar una cosa molt interessant. Vaig anar a fer una 

conferència a Ciutadella, no hi havia molta gent, però hi havia unes quantes dones, 

que totes absolutament tenien una mala experiència de naixement. La gent que va a 

aquestes conferències hi va perquè ha passat alguna cosa, la gent que està feliç i 

contenta està a casa seva. L’únic home era la meva parella. Em va sorprendre molt 

perquè quan vam acabar li vaig preguntar “tu que ets l’únic representat de la sala 

masculí, ens pots donar el teu parer?” I ell, sorprenentment, els hi va dir a les noies 

de la xerrada que “això que us està passant, a nosaltres ens va passar fa 20 anys”. 

On estan els homes a tot això? Els homes sensibles, no tenim testimonis, per què no 

parlen? És el primer testimoni d’un home que sento i ell també va patir. Si jo patia, ell 

patia. Em va semblar una faceta que no s’explota. Tot i que és una cosa de dones, 
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que reivindiquem, però el homes, la parella també. I estan silenciats, no els hi donem 

espais de paraula.  

Una dona que conec que havia tingut un part traumàtic i ella no era conscient. 

Estant encara a l’hospital l’home estava molt estrany i es va posar a plorar, i és 

que ell tota l’estona repetia en el seu cap el que li havien fet a la seva dona i al 

seu fill.  

Clar, els homes també pateixen molt. La violència la pateixen les dones, les parelles i 

les professionals. Els homes tenen aquest rol protector. Jo veig la cara dels homes 

quan estan fent alguna cosa o estan prenent una decisió sobre el cos de la seva 

parella o de la seva criatura i ells estan allà, observant, impotents, sense poder fer res. 

Hi ha molts homes que després els hi ha costat molt establir la relació amb la seva 

parella. Si han posat uns fòrceps a la vagina de la teva dona, segons com siguis tu... 

Ara comencem a parlar i comencem a reivindicar, però els homes, que no estan 

acostumats a reivindicar aquest tipus de coses emocionals, és horrorós.  

S’estan creant molts espais de maternitat, però sempre enfocats cap a la dona, 

com a la parella com a molt.  

Exacte. I és un inici, s’ha de començar per aquí. Després vindran els homes i després 

els professionals que també patim.  

Com antropòloga, quina visió et mereix la violència obstètrica, d’on ve? 

Això no és una causa-efecte. És un problema històric.  

Per una banda, quan les dones van anar a parir els hospitals va baixar la mortalitat 

materno-infantil, però perquè també es va inculcar la higiene de mans. Les dones van 

deixar de morir-se perquè no es passaven les infeccions d’unes a altres. Quan les 

dones van anar als hospitals les dones van estar dirigits per homes. El part va passar 

de parir a casa amb dones, les curanderes, les àvies, les bruixes, les llevadores, a ser 

un espai prohibit per les dones, que atenien els homes amb una visió molt 

medicalitzada.  

La nostra medicina que s’ha anat especialitzant moltíssim i veu el cos de les dones 

per parts, no veu una totalitat. Els ginecòlegs el que volen és que un cap surti per un 
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conducte. No veuen que darrere d’aquell conducte, d’aquella vagina, hi ha una dona 

que té una història per viure, una sexualitat, unes emocions, unes vivències.  

Una vegada havia de fer una xerrada amb un ginecòleg i li vaig preguntar què era per 

ell un part natural, i em va començar a parlar sobre “quan el cap de la criatura s’encaixa 

a la pelvis i la musculatura...”. Era tot físic. Pobres metges, perquè ara s’adonen que 

a la facultat només els ensenyen a diagnosticar i a tractar. Un problema, una solució.  

Qui va inventar els fòrceps? Un home. Qui va inventar tots els instruments per treure 

bebès? Els homes. A ells mai els van posar un instrument d’aquests a la seva vagina. 

Per una banda es van medicalitzar moltíssim els parts perquè quan poses uns fòrceps 

o l’epidural es trenca la fisiologia i comença a haver-hi problemes. Sí que és veritat 

que solucionen moltíssimes coses, no vull tirar per terra la feina dels metges, que és 

molt important. Però és necessari  trobar un equilibri. Hem passat d’un lloc on les 

dones es morien dessagnades o on les criatures es morien en el part a fer que les 

dones i les criatures estiguessin vives, però amb una gran quantitat de lesions. Estic 

a una consulta de sol pelvià que escolto testimonis de dones de 70 anys que encara 

ploren de la vivència horrorosa que van arribar a viure fa 50 anys.  

Per tant, és una qüestió històrica. Els metges aprenen que el part és una cosa súper 

perillosa, que han de fer moltíssimes coses. La confiança en què nosaltres estem 

dissenyades per parir i els hi prenen el seu empoderament. El moment del part per 

una dona és supervulnerable, està despullada, exposant els seus genitals a gent 

desconeguda... No pot lluitar contra res, es deixaria fer el que fos. En aquell moment, 

les dones fem el que ens diuen, evidentment. I no eren capaces de dir “això no ho 

vull”. Amb l’era d’internet i els plans de part, per sort, les dones tenen informació i 

diuen “això no ho vull o això m’ho demanes”, però fins aquell moment era el metge qui 

decidia.  

Quan vaig anar a parir confiava plenament i no tenia por al part, totes les dones del 

món passen per això, el que tenia por era de tenir la criatura als braços. Però parir, hi 

ha gent que es dedica a fer això, ja m’ajudaran i després no va ser així i em van fer el 

que van voler.  
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Hi havia molt poc empoderament per part de les dones, poca informació, els metges 

decidien i feien el que havien après. Moltes coses es feien pensant que es feien per 

bé. Ara hem vist que abans de fer uns fòrceps s’han de provar altres opcions. És un 

cúmul de circumstàncies que la gent jove, sobretot les ginecòlogues joves, estan 

pagant perquè quan les dones entren a la sala de parts tenen por. I tampoc has de 

tenir por d’un metge, és el pitjor. El metge ve a ajudar-te.  

Ara mateix quina relació és la relació entre una pacient i un professional? 

Depèn com t’ho miris. Es va fer un estudi de per què les dones parien a casa a 

Catalunya. Em sembla molt bé que les dones pareixin a casa perquè volen, però que 

pareixis a casa per evitar anar a un hospital em sembla molt preocupant.  

Al nostre país durant deu anys no es va formar cap llevadora. Si hi havia metges, es 

pensava que les llevadores no importaven. Si hi ha màquines i metges, tot passava 

per la tecnologia. Som molt poques llevadores, que treballem moltíssim i estem 

cansadíssimes. Les llevadores ens hem guanyat una confiança.  

La gent activista de la violència obstètrica a vegades ens fa mal, que hi ha la fama que 

si vas a l’hospital et faran tota mena de coses. Les llevadores estem esgotades d’estar 

entre la dona i el metge. Ens passem el dia com protegint la dona per evitar que el 

col·lectiu mèdic faci més intervencions que les que calen. És molt complicat treballar 

a una sala de parts. Si fos pels metges farien episiotomies, posarien oxitocina, però 

perquè és el que han après. I ara han de desaprendre com ho vam fer les llevadores.  

Jo vaig aprendre totes les dones parien amb anestesia, en litotomia i que a totes les 

dones se’ls hi posava oxitocina. Vaig haver de reaprendre, a veure quines necessitats 

tenia una dona sense anestesia, a atendre un part en una dona que paria dreta...  

Les llevadores tenim més bona relació amb les dones en general. Les dones quan 

venen el metge, perquè les han d’intervenir, no volen. El metge ha de venir quan cal.  

M’he sentit molt dolguda per gent activista de la violència obstètrica perquè el missatge 

és que si vas a un hospital et trobaràs gent agressiva. Als hospitals hi ha molta gent 

lluitant des de fa molts anys per intentar fer millor les coses. I és molt difícil. 
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Hi ha un gran intrusisme de doules, psicòlogues, fisioterapeutes, ginecòlogues... Totes 

poden acompanyar dones en la seva maternitat, però les expertes en maternitat són 

les llevadores. L’intrusisme hi és perquè falten llevadores. 

Som poques llevadores, que estem lluitant, i la gent que està a la mateixa guerra que 

nosaltres digui “ui els hospitals” fa mal. Hi ha hospitals i hospitals.  

Els professionals, al cap i a la fi, també sou víctimes d’aquesta violència? 

Sí. He sortit plorant d’una visita perquè ets còmplice al final. Quan veus que algú està 

fent mal a una persona innecessàriament i t’està mirant dient “ajuda” i tu ho estàs 

presenciant i no pots fer res, perquè aquella persona és la teva companya o perquè 

en aquella situació no es pot és molt violent.  

Havies parlat de la por. Creus que hi ha un relat construït entorn de la por? 

Per un costat hi ha la felicitat, la maternitat idíl·lica, meravellosa i molta harmonia i 

pensem que tot és molt bonic. Però per un altre costat es va vendre el relat de la por 

“ui, quan vagis a parir, que sigui ràpid, que no tinguis dolor”.  

La dona sap parir i ho pot fer, si els goril·les ho fan, per què nosaltres no? Me’n vaig 

anar a Holanda i allà deien per què a Espanya el 99% de les  dones demanen epidural. 

Parir és la cosa més bonica, és la teva festa, és el teu moment de vida. Però a 

Holanda, culturalment, si tot va bé, les dones pariran a casa i reben un missatge positiu 

del part. Nosaltres, en canvi, ens vam quedar amb què sigui “una horeta curta, que no 

tinguis dolor, que sigui ràpid”... No estem gens empoderades. Els nostres cossos 

estan preparats i van amb por de si passa una cosa o altra, però per què us han de 

passar totes aquestes coses? El col·lectiu sanitari també ho venem això.  

Els embarassos estan plenes de proves, es fan ecografies cada mes i si pot ser cada 

dia. Per veure què? Com més mires, més trobes. Moltes vegades es troben coses que 

després no són res, però ja li has posat la por a la mare. L’únic que provoca és molta 

angoixa a les dones. No hi ha cap dona que ho tingui tot bé, la que no té sucre té la 

tensió alta, l’altra el bebè és petit... Sembla que com més controls tinc, més salut tinc, 

i no és així. A Holanda fan dues ecografies en tot l’embaràs. Hem medicalitzat molt tot 
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aquest procés i les dones ens hem deixat fer. En un principi per confiança i després 

per ignorància.  

D’on creus que ve aquesta patologització de l’embaràs? 

Per dos motius.  

Per una banda, a la nostra medicina, en general, si tu vas al metge perquè tenies mocs 

i no et donava una medicació, pensaves que quin horror. A Espanya que tenim dieta 

mediterrània, bon clima, hauríem de ser la població més sana, i som el país que més 

medicaments pren de tot Europa. Com pot ser que vivint al lloc amb millors condicions 

prenguem més medicament, i és un tema de la indústria farmacèutica. Donar 

medicaments dona diners. Moltes coses que no són patologia, com una separació, 

però que estàs trista i estàs passant per un procés de dol, ja es medicalitza i et donen 

antidepressius. La nostra medicina està supermedicalitzada perquè hi ha una indústria 

farmacèutica bestial que ara, per sort, s’està posant a lloc.  

Moltes dones aquí pareixen a la sanitat privada, i això ho mou els diners. Una dona 

de part pot estar 12, 18 o 24 hores de part si no li faig res. Si li faig coses puc provocar 

que una dona pareixi en 3 o 4 hores. Poso un exemple inventat, si cobro 300 euros 

per part, si estic 2 o 3 hores em surt a compte, però si n’estic 18 no. El que es va fer 

és que a la privada es fan moltes proves, i per fer proves cobren. A més a més, la 

privada estan a prop del 50% de cesària. 

Té sentit parlar de part respectat? 

Això de les cures respectuoses a l’atenció al part és la paraula que es va posar per 

intentar dir violència obstètrica. Crec que la violència obstètrica és la punta de l’iceberg 

de tota la violència que rebem a la nostra societat. S’ha de respectar tot, el part, a la 

dona, a la parella, a qui va a comprar el pa i a la mestra amb les criatures. Tot ha de 

passar pel respecte.  

Recordo que quan els meus fills eren petits, parlava amb unes amigues i els explicava 

que havíem estat mirant vídeos de parts. Les meves amigues deien “però, Maria, els 

ensenyes vídeos de parts?”. “Sí, d’animals i de dones”. “Però com els hi ensenyes 

això” i jo “perdoneu, però si jo poso la tele, els meus fills veuen guerres, tancs, 
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metralletes i això és normal, però veure com neix una criatura és violent?”. Hem 

normalitzat la violència. Estem acostumats que ens tractin malament. No és que s’hagi 

de respectar el part, és que ens hem de respectar tots entre tots.  

La neurociència diu que el nostre cervell és plàstic, que es modifica al llarg de la vida. 

Però hi ha moments que són claus: el naixement, la primera infància, l’adolescència, 

l’embaràs i sobretot el moment del part, el moment del climateri (menopausa) i quan 

morim. El moment del part el cervell té una plasticitat elevadíssima i fa que les coses 

positives les visquis com extremadament positives i les negatives com extremadament 

negatives.  

Amb això em refereixo que quan en el part d’una dona hi havia 4 o 5 persones,  ella 

pot tenir la percepció que hi havia 10. La dona no diu mentides, era la seva percepció. 

Nosaltres com a professionals ho hem de saber això. Tu li pots fer tres tactes i ella 

que et digui que li van fer vuit. No és que sigui mentidera, és que és la seva vivència. 

El que hem de fer les persones que acompanyem les persones embarassades és 

saber que el seu cervell està en aquest moment tant vulnerable i amb aquesta labilitat 

tan a flor de pell. Hem de ser molt curoses perquè qualsevol cosa que nosaltres fem, 

diguem, que no fem o que no diguem ella ho pot viure com de moltes maneres. A 

vegades he atès dones que em deien “ets un àngel”. No, jo no soc un àngel, soc una 

persona normal i corrent, però elles em veuen com un àngel. O al revés, “em van fer 

de tot” i no va ser tan traumàtic com elles expliquen, però ho van viure així. I, al final, 

la seva vivència és el que compta. És molt important la comunicació amb ella, “si t’estic 

fent mal diga’m-ho, si no entens el que està passant, si em vols preguntar, si 

necessites...”. La falta d’informació la viuen com una agressió. S’ha de ser molt curós.  

El moment del part per les dones és el seu moment, però si això ho traslladem a la 

resta de la societat, a les criatures, a la gent gran, a la feina, si tothom ens tractés amb 

aquest respecte seríem molt feliços.  

Michel Odent diu que la manera de néixer marca la societat, uns naixements de 

manera agressiva fa una societat agressiva. Comencem per respectar els naixements.  

A més a més, hauríem de començar per canviar la paraula ‘part’, que és la paraula 

més lletja que existeix i podríem dir ‘naixament’, i no ‘expulsiu’. Un company deia que 
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quan neixen les criatures diem un expulsiu, però diem deslliurament per la placenta. 

La paraula ‘deslliurament’ és molt més bonica. Una criatura no s’expulsa. El llenguatge 

és horrorós.  

Igual que les corretges.  

Sí. Això inclús les dones. Nosaltres als hospitals diem “et posem el monitor” i les dones 

“vinc a corretges”. De veritat, les pròpies dones no ho viuen com agressiu. No ets un 

cavall. El llenguatge és molt important.  

Com treballeu a nivell grup per pal·liar aquesta violència obstètrica? 

Quan em vaig fer llevadora i vivia les sales de part tan agressives, com antropòloga 

vaig fer un anàlisi. El que passa és que hem de treballar ginecòlogues, llevadores i 

dones juntes. En un moment, quan el Ministeri de Sanitat va publicar el 2007 les guies 

d’atenció al part, es va fer un treball molt important per la Generalitat a Catalunya 

sobre l’educació maternal. Les llevadores que estaven als CAPs van començar a 

donar aquesta informació de cures respectuoses a les dones. I les dones venien a 

l’hospital amb el pla de part. Però les llevadores i les dones van tenir la informació 

abans que les professionals de les sales de part. Perquè algunes no es van preocupar 

de formar-se. 

Les dones van començar a demanar i nosaltres no vam canviar res. Per una banda, 

les ginecòlogues aprenen l’atenció al part d’una manera, i nosaltres l’aprenem d’una 

altra. I no ens posem d’acord. Nosaltres teníem una bona relació personal, però molt 

mala relació professional perquè les ginecòlogues eren molt més agressives que 

nosaltres. Nosaltres que ens havíem posat de part de les dones hi havia un xoc.  

El que hem de fer és que la gent jove, la que entra a l’hospital, ha d’escoltar el mateix. 

Al Sant Pau cada any fem un curs que les residents de ginecologia i les residents de 

llevadores el fan juntes. Jo explico l’atenció al part, el part fisiològic és cosa de les 

llevadores. Però em van dir que jo faria la classe del part, però amb un metge. No sé 

que fa un metge en un part normal, però és així.  

Quan les que entraven van començar a escoltar perquè no pots obrir la llum a una 

dona de part, perquè no ha de parir en litotomia, perquè no li has de fer una episiotomia 
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i ho van aprendre, ho observàvem i ho posaven en pràctica, s’han acabat formant 

professionals més respectuoses.  A Menorca explicava unes coses que fèiem fa 10 

anys que ara no se’m passaria pel cap. “Sisplau, demaneu permís quan aneu a fer un 

tacte vaginal a una dona”, a ningú se li passa pel cap no fer-ho.  

Després, a l’Hospital Sant Pau va haver-hi un canvi de cap de servei. Va entrar una 

dona molt sensibilitzada en la violència obstètrica i va posar coses molt clares. La gent 

es va haver d’adaptar.  

Vam fer una tercera cosa, que és un curs de perspectiva de gènere on juntament amb 

una gent que fa teatre escenifiquem escenes que passen a sales de parts, que són 

violentes i que la gent se sent identificada. El meu hospital ha fet una gran feina, 

sobretot els últims cinc anys. Però hi ha moltes sales de part amb molta violència, que 

a la nostra n’hi ha, també, però són coses molt més subtils.  

En el curs deien coses de les dones migrants i nosaltres “no, si nosaltres no som 

diferents d’una dona d’un altre país”, però en el teatre es va veure que sí que hi havia 

coses que fèiem. Però és que portem la violència a cada poro de la pell. El masclisme, 

la violència de gènere, la discriminació per pobresa...  

Això ve d’un històric. Quan la societat civil no sabia d’on venien les criatures i no sabien 

que un òvul i un espermatozou i només les dones parien. Quan es van adonar que el 

fet que les dones parissin depenia que hi hagués una cèl·lula, van voler controlar les 

dones i la seva sexualitat. La idea de “jo soc un home i he de saber que aquesta 

criatura és meva”. A partir d’aquí hi ha  hagut un control del nostre cos, de la nostra 

sexualitat i de tot, perquè les dones estàvem oprimidíssimes. Confio en la gent jove 

perquè hi hagi un canvi.  
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6.9. Entrevista a Gràcia Coll 

Comença parlant del reportatge “Dona, vostè no té res!” de TV3.  

[...] Ens va faltar la visió de la llevadora que treballa als hospitals i no a casa. A casa 

hi ha un percentatge molt petit que té el seu part a casa. Estem preparades per fer 

treballs a domicili, però també treballem en moltes altres vessants professionals.  

El rol de la llevadora canvia en un part a casa o a l’hospital? 

És més o menys el mateix. Nosaltres partim de la base que volem acompanyar les 

dones. Ens posem al costat, no a baix ni a dalt. Treballem amb les seves decisions, 

treballem amb la informació i això és el que hauríem de fer en tots els àmbits 

assistencials. A vegades ens centrem en el part, però podem trobar violència 

obstètrica en l’atenció primària si no actuem correctament. La violència obstètrica ens 

ha posat als professionals davant una realitat que mereix la nostra anàlisi. Està bé i 

és una oportunitat que tenim. Quan les coses no estan bé han de sortir a la llum. Ens 

ho ha posat molt de cara, i ens dona l’oportunitat de qüestionar què fem ara, què fèiem 

i com ho fèiem.  

Consideres, doncs, que la violència obstètrica existeix? 

L’objectiu és acompanyar les dones. Aquestes dones estan criticant l’atenció 

paternalista  i reclamen una atenció més deliberativa, que se les acompanyi en tot el 

procés. Això implica també a la primària, les decisions que prens, les analítiques que 

et vols fer, tot ha d’estar acompanyat d’una informació molt veraç, molt clara, que a 

ella li permeti decidir.  

És veritat que tenim protocols i estan fets, precisament, perquè estiguin ben ateses i 

estan molt ben justificats. Si tu a una dona li dius “ara farem això i és per això, ara 

farem això altre, però és per això”. Si tu li justifiques, no hi ha ningú que no vulgui que 

se l’atengui correctament. El problema ha vingut quan nosaltres ens hem situat com 

els que som els que sabem, els que decidim i prenem decisions. Això ha fet cridar les 

dones “ei, nosaltres també hi som”. I sobretot quan ets una dona sana, que pensa, 

medita, que llegeix, que té altres dones al costat, que troba un grup d’iguals. Del part 

i de l’embaràs es parla molt, és un tema social. A nosaltres com a professionals ens 
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ha situat en aquesta realitat. I com a professionals ho hem de trobar com un repte, no 

com una cosa que va en contra nostra. És un repte que hem de treballar per millorar.  

La paraula ‘violència’ fa mal. Però si les dones diuen que l’han patida, hem de fer servir 

la paraula que fan servir elles. Una altra cosa és que ho fem expressament, que això 

per descomptat que mai no s’ha fet. Però jo que fa 36 anys que treballo de llevadora 

he pogut viure moltes coses. I coses que ara les dones diuen que són violència 

nosaltres les trobàvem a la nostra pràctica habitual.  

Per exemple? 

La maniobra de Kristeller. O tactar les dones “perquè s’ha de fer”, però es pot fer de 

moltes maneres. Bàsicament, és el principi d’autonomia del pacient. En qualsevol cas, 

la medicina està basada en què el pacient pugui dir alguna cosa.  

Cada vegada es posa més el focus en l’experiència dels pacients dins de l’àmbit 

hospitalari o dins de l’àmbit sanitari en general, perquè en l’atenció primària passa 

igual. El pacient vol intervenir en allò que l’ateny, que és la seva salut. A més a més, 

nosaltres treballem amb dones que no tenen malmesa la salut, en principi. Tot el 

contrari, vénen a tenir un fill, que és una cosa molt important i molt vital. I aquest record 

a vegades pot ser un trauma i això és el que no hauria de ser. Durant altres èpoques 

podríem considerar que hem fet actuacions que ara les dones les considerarien com 

a violència.  

Entenent que el part és un acte fisiològic i que totes estem capacitades per dur-

lo a terme, hi ha una construcció del part com un relat de la por?  

Sí, potser també és culpa de tots socialment. Com que és una experiència personal 

tu l’expliques. Si ha estat una experiència bona, l’expliques bé, però si ha estat una 

experiència no tan bona, expliques què t’ha passat. El constructe de tot això, com que 

és una experiència molt vital va depenent de l’experiència que has tingut. El millor que 

podem fer és que la dona tingui una experiència espectacular. Per què quantes 

vegades vindrà a parir? Una, dues, tres, com a molt quatre? Són experiències virals, 

que esculls lliurement. Tu vols tenir una experiència bona. És veritat que com a 

sanitaris hem tecnificat molt tot el procés, i això a vegades li ha tret una mica 
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d’humanització. Què hem de fer? Acostar la tecnologia i la humanitat i l’experiència i 

les expectatives del pacient. No és difícil.  

Com es fa? 

Només preguntant i informant. El part pot acabar de moltes maneres, i això no està en 

les nostres mans. Tu busques les millors condicions, fas l’atenció en el prepart sigui 

bona, identifiques els riscos... Tot amb l’objectiu que el part sigui correcte.  

Malgrat això, pot passar que hagis de fer una cesària. Això no pot ser una experiència 

dolenta, però tots volem que tot vagi bé. I si tu li dius a aquella pacient “mira, ens ha 

passat això i estem en aquesta situació”. Minuts per explicar n’hi ha. No hi ha res, tret 

d’aquelles emergències que t’arriben per la porta, que també n’hi ha, però són quatre. 

El fet de poder detallar-li ara farem això, ara això altre, i que ella sàpiga què està 

passant, quin és el procés que està seguint, desmitificar tot, treu pors, i permet com a 

persona ser autònoma i participar en decisions no mèdiques en l’evolució del part. 

Sempre hi ha moments per poder explicar. Són molt pocs els moments per no poder 

explicar i que aquella persona pugui entendre.  

Per tant, experiències molt traumàtiques, com una pèrdua fetal, si tu l’expliques, si tu 

la informes, aquella persona pot tindre una “bona experiència”. A vegades els parts 

eutòcics, que tu com a professional pots dir que això hauria anat perfecte, per aquella 

persona ha estat una cosa traumàtica. És curiosa aquesta dicotomia, però existeix. 

Existeixen persones que han tingut un part perfecte, però tenen un trauma, i això és 

perquè alguna cosa no l’hem feta bé.  

Abans parlaves de la tecnificació.  

És veritat que hi ha més tècniques i en línia de millorar la seguretat. Però no tot és 

millorar la seguretat, sinó que hem d’adaptar la tècnica i identificar els baixos riscos, 

que són la majoria, per donar una evolució del part més d’acord amb les expectatives 

de la pacient, sobretot amb el que ella vol. Potser ella no vol estar en posició de 

litotomia i vol parir dempeus. Si això és així, i no hi ha cap complicació, endavant. Si 

hi ha alguna complicació, li explico. I ella sent que les seves expectatives s’han 
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complert. Si més no ha pogut decidir. Tecnificar tot per sentir-te més segur no sempre 

està d’acord en com evoluciona un part que és de baix risc.  

Els professionals també sou unes víctimes de la violència obstètrica? 

Pot haver-hi professionals de tot, evidentment. La violència obstètrica no implica que 

la faci sempre l’obstetra. La pot fer tant un professional com un altre, i fins i tot 

professionals que no estan directament implicats al part. Un lliterer pot fer violència 

obstètrica quan dona la sensació que maltracta o la seva atenció no té prou respecte. 

No cal que sigui un metge o una llevadora, però sí que és veritat que les llevadores a 

vegades hem estat les segones víctimes, hem viscut una situació de violència 

obstètrica que ens era aliena a nosaltres i que ens ha incomodat i que ens ha 

traumatitzat, també. Hi ha víctimes per tots dos costats.  

Quins són els neguits més comuns de les dones quan venen a parir? 

És molt variable, i sobretot provocats pel desconeixement. Això intentem millorar-ho a 

través dels grups d’educació sanitària. La primera persona a qui veus quan et quedes 

embarassada és la llevadora i ella t’explica tot el procés, el que aniràs tenint durant tot 

el procés d’embaràs i quan s’apropa el part també l’explica.  

Tenir informació ajuda que aquelles pors que has creat sense voler o que t’han arribat 

per vies familiars es redueixin. És important poder parlar amb un professional, poder 

desvetllar els dubtes.  

Després hi ha el pla de part que tenim la majoria d’hospitals on pots escriure les teves 

expectatives. El pla de part s’ha d’adequar al lloc on tindré el meu fill. Si em demanen 

tenir una banyera i després aquí no tinc banyera, no li puc donar unes expectatives, 

però li puc dir que si  tinc una dutxa que li serveix per poder moure’s, per poder treballar 

la mobilitat, que la tractarem en respecte durant tot el treball de part.  

Les dones no demanen grans coses, només respecte, acompanyament i empatia. És 

molt senzill, però ens hem d’adonar que ho podem oferir per poder-ho oferir. Quan a 

nosaltres ens ve una dona a parir tenim un compromís. Si li fem escriure un pla de 

part, ens estem comprometent en la mesura que podem en complir les seves 

expectatives. Si no les hem d’assolir, no cal que les demanem.  
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Quan jo demano un pla de part me l’he de llegir i parlar-lo. Preguntar per què ens 

demanen les coses, preguntar si tenen por. Quan una dona truca i diu que si pot venir 

a veure la sala de parts jo el que els hi dic és anem a parlar del que vols i de les teves 

expectatives, a veure com ens podem adaptar. També en situacions d’alt risc tot és 

adaptable. Fins i tot si jo m’he fet unes expectatives de tipus de part i com a servei, 

com a protocol jo no ho faria, però ens assentem tots i decidim oferir-li a aquesta dona 

aquest part que demana, explicant-li tots els riscos i que potser hem de canviar 

d’opinió. Si ella és partícip d’això, tingues per segur que la seva experiència serà bona 

encara que el resultat al final no sigui tant l’esperat. Perquè l’expectativa és una i la 

realitat pot ser una altra.  

Té sentit parlar de part respectat?  

Que demanin que respectis el seu part, és el mínim. Si jo entro i vaig a cardiologia 

m’agradarà que em respectin com a pacient. Ja no és com a dona que vinc a parir, 

que també, perquè no està malalta. Però si a més estic malalt, també. El respecte s’ha 

de pressuposar en tots els àmbits de l’atenció sanitària. No podem entendre l’atenció 

sanitària sense respecte, sense empatia, sense posar el pacient al mig, centrar-nos 

en ells i en les seves expectatives, en la salut i en la malaltia.  

Hi ha dones que s’han sentit com unes màquines que venien a tenir un producte.  

Si jo a les dones només els hi aporto una tècnica, si m’aparto de les sensacions, dels 

sentiments, del que ella vol, acabes tecnificant una cosa que no ho és. Jo la puc estirar 

en una llitera, li puc posar monitors, li puc dirigir paraules parques i sense involucrar-

me, però això li ha de donar una sensació ruda. Això està en contra del que s’ha de 

promoure ara. Va en la línia de “nosaltres som els que sabem perquè som els 

sanitaris”. No. És veritat que nosaltres sabem algunes coses, però el pacient pot tenir 

les seves expectatives i hem de treballar amb elles.  

Això és situar-se al costat de la dona.  

Sempre al costat, ni a dalt ni amb la idea de soc el que en sé més. Jo sé el que sé, i 

estic preparat per atendre’t amb la màxima seguretat, evidentment, però a banda 
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d’això jo puc treballar les teves expectatives. Tu em pots dir que necessites i que vols, 

i jo t’ho he de poder oferir. I si no puc, t’ho he de poder explicar.  

Creus que el problema de la violència obstètrica és una mala praxi o forma part 

d’un sistema més gran? 

Es parla molt que és un mateix sistema. Hem posat la violència obstètrica dins de la 

violència de gènere. És veritat que les dones hem començat a dir que volíem, però és 

que ho hem començat a dir de moltes coses, no només del part. És l’herència d’un 

sistema patriarcal, per això encara hi ha violència. Hi ha violència obstètrica, però hi 

ha violència de gènere. Per això l’ONU la va posar a dintre en el mateix paquet. 

Suposo que per això, perquè va més enllà. Si estàs fent violència obstètrica, estàs fent 

violència de gènere. I això és així. Per això és important, perquè a vegades no som 

capaços d’identificar quan fem violència de gènere, però la fem.  

I això us fa mal, no? 

Clar. Et posa davant una situació que hem practicat. Si miro enrere, els meus 36 anys 

com a professional, penso que jo també ho he fet. Era conscient? No. Ho feia amb 

intenció de fer mal? No. Per això tenim problemes amb la paraula violència. Però és 

una paraula que nosaltres no podem canviar perquè nosaltres no l’hem posada, l’han 

posat les dones perquè elles s’han sentit violentades.  

Per això és important canviar els protocols? 

Nosaltres fa molt temps que canviem protocols. A vegades donem per suposat que 

els hospitals estan actuant malament, suposo que perquè periodísticament ha sortit 

més enfora les dones que han patit violència que les que no l’han patida. Jo no acabo 

de posar protocols de respecte, de demanar permís per tactar, d’intentar no fer 

Kistellers... Tot això no ho vaig posar després del programa de TV3. Fa molts anys 

que està dins els hospitals, però això no s’ensenya.  

Hi ha dones que han patit situacions de violència, però no vol dir que sigui la norma, 

perquè en els hospitals ja fa molts anys que s’han començat a canviar les pràctiques. 

Sí que és cert que hi ha professionals als quals encara se’ls en va una mica la mà. 

Però si en un equip on hi ha 25 persones només hi ha 5 que encara no ho han posat 
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aquest en pràctica, però veuen que el del costat ho fa bé i l’altre també, al final és una 

mica com una taca d’oli i s’expandeix per tot l’equip.  

A poc a poc a tots els hospitals estem canviant la manera de treballar, encara que no 

ho sembli, encara que el que es veu a fora sigui que és un problema molt gros. És una 

qüestió de fons i encara hi ha coses per canviar? Segur. Que hi ha biaixos de gènere 

a sanitat? Sí. Que el patim més les dones? També. Ho estem canviant? També. Els 

professionals van en la línia d’intentar canviar? També.  

Què ha passat amb la pandèmia de la covid i els acompanyants? 

Des del primer moment, i seguint les directrius del Departament de Salut, les dones 

que venien a parir estaven acompanyades. La resta dels hospitals era un camp de 

batalla. Diria que a la majoria de maternitats ha estat així. Que en algun cas s’han 

donat un cas de separació? Podria ser. No ho nego, però hem intentat treballar en 

aquesta línia.  

Els professionals feu més proves per “protegir-vos” d’acusacions de violència 

obstètrica o de  mala praxi? 

No, això va molt lligat en què creus tu de veritat. Crec que si tu acompanyes la dona 

adequadament, li dones la informació que necessita, ella mai es girarà en contra. Si 

he fet el que tocava fer, no he de fer res més. M’he de comportar correctament i fer 

les tècniques correctament, i acompanyar-la i informar-la. No s’ha de prendre cap 

preocupació per por a la denúncia. Més aviat al contrari. A vegades, però, no és tant 

la denúncia, sinó els fòrums d’associacions de dones, on pot ser que surtis amb noms 

i cognoms.  
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6.10. Entrevista a Irene Soler 

Com impacta la maternitat en una persona/parella?  

Passen de ser dos a ser tres. Aquest impacte és pels dos. L’impacte és per la dona i 

per la parella. És cert que en la dona té un major impacte el tema de la maternitat, 

sobretot des del principi. Sempre parlem en termes que es busca un embaràs, i es 

queda embarassada ràpidament, que no hi ha cap altra complicació, clar. Em refereixo 

en termes d’embaràs convencional, perquè si parlem de FIV i altres, són històries 

diferents. 

Per la dona al principi és un canvi en el seu cos, uns canvis físics, canvis hormonals, 

canvis bioquímics. L’home o la parella ho veu tot des d’una barrera. La dona té un 

vincle amb el nadó abans de néixer, però l’home no. Sí que es pot vincular des de 

fora, des de la panxa, però sí quan parles amb homes no tenen aquesta percepció de 

realitat. Saben que tindran un fill perquè veuen que la seva dona que té panxa i està 

embarassada. El sentiment d’identitat com a pares no sorgeix tant fins que la persona 

no neix. En canvi, en la dona des d’un inici es generen canvis importants, també 

neurològics.  

Quan arriba el nadó, la parella passa per un altre procés. Hi ha una crisi important i és 

un punt d’inflexió on moltes parelles tenen molts conflictes que potser anteriorment no 

s’havien resolt. L’home pot sentir que la mare només està amb el bebè i se sent més 

apartat. Poden haver-hi conductes com que ell va fent la seva i la mare per la seva 

banda. Si no hi ha unitat de parella, la dona pot sentir-se abandonada, que només 

està per la criança d’aquesta persona.  

És cert que en la societat tendim a la igualtat i equitat, però em trobo amb moltes 

parelles, dones sobretot, que una de les queixes és que continuen tenint molt pes de 

la criança i a nivell de cures domèstiques perquè està de baixa. La tònica general és 

aquesta.  

Es produeixen certes situacions que posen en crisi la parella. Hi ha un punt d’inflexió: 

o es fan un equip i van al cent per cent o comença una crisi que pot derivar a una crisi 

de parella, i amb un fill les conseqüències que pot tenir són més grans.  
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Quines són les pors més comunes? 

Hi ha una por sobretot al dolor o a què sigui un part traumàtic. En això hi ha molta 

influència de l’àmbit familiar, de què han explicat les mares i les persones del seu 

voltant... Hi ha tabú de parlar com s’ha viscut el part, i el postpart encara més. Es 

presenta tot molt idíl·lic, però sempre el que és el treball de part. Però hi ha tabú en 

tot el que té a veure amb com et sents tu com a dona, i que té a veure amb el teu 

procés reproductor i sexual. Moltes dones es presenten a l’embaràs i al part amb un 

desconeixement brutal del seu cos. Quan estan a les classes de prepart se sobten pel 

desconeixement, o  en el mateix part per com es desenvolupa. Això influeix en com 

viuen elles el part.  

Si són dones que tenen una informació prèvia, saben com es desenvoluparà el part i 

s’han familiaritzat amb la por al part, o el que suposa un part, millor. Hi ha dones que 

no volen veure vídeos de dones parint. A consulta, una pacient tenia molta por i era 

una dona amb molta ansietat i molt obsessiva, jo li deia que Youtube estava ple de 

vídeos i que veurà com altres persones encaren aquest moment. Si et refugies en la 

por que tens en el teu imaginari, el més probable és que quan arribis al part et puguis 

desbordar i que sigui més traumàtic. És molt important treballar les pors abans del 

part. El més curiós és que hi ha molta por al part, però el que ve després és pitjor. I 

t’has d’enfrontar a la situació de tenir un nadó que no té manual d’instruccions i està 

tota l’estona plorant i a tu et fa mal tot del part.  

És molt important la parella i tot el procés psicològic que tens. Si tu psicològicament 

tens una imatge que el part és horrible i et deixes en mans de les persones 

professionals en aquell moment, llavors és cert que no tens la sensació que has 

controlat tu aquell moment. Hi ha persones que es deixen portar i tenen una vivència 

de part estupenda, però hi ha altres que al contrari.  

Com es tracten a teràpia aquestes pors i creences? 

Sobretot treballant sobre aquestes pors. A la dona que comentava li vaig proposar que 

s’informés. Els cursos prepart estan molt bé, però els hi donen pinzellades i moltes 

vegades no tenen l’oportunitat de mostrar les seves pors per por a ser jutjades o 

qüestionades.  
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A teràpia és el que intentem fer. Què és el pitjor que passa pel teu cap? Si evitem 

aquella por, al final es farà més gran i llavors és la profecia autocomplerta. Aquella por 

que tu tenies al final acabarà passant. La dona es va mirar vídeos, es va informar què 

és l’episiotomia, l’epidural i quines diferències hi ha amb altres opcions... És conèixer 

què vols per tenir més empoderament del teu cos. És una de les coses que crec que 

encara ens falta molt, i al final és una de les coses que ens fa tenir una vivència de 

part més traumàtica.  

Creus que la violència obstètrica és una mala praxi aïllada o un problema 

sistèmic? 

Al final està entre nosaltres diàriament. És el que en podríem dir microviolències. Això 

vol dir que es perpetua un control i un abús en les persones que normalitzem. Això és 

el mateix. És un tipus de violència sobre el gènere, sobre la dona, sobre el seu cos.  

Si mirem la història de la dona, el cos de la dona, sempre ha estat vist com a objecte. 

Si el pensem a escala sexual, si el pensem com a subjecte és la dona qui cuida els 

fills, les filles i s’encarrega de la casa. Això ve de molt enrere, ve de la societat, de tot 

el tema polític i de poder de l’home. Al final, si et poses a mirar ginecòlegs i obstetres, 

quantes dones hi ha? Si mires la història, tot ha estat sempre sota la mirada d’un 

home. Encara avui dia, quan estan en el part, et sents com un objecte. Et pots estar 

queixant que t’estan fent mal, que no entens què està passant, que vols que t’ho 

expliquin i hi ha aquesta mirada paternalista de “tu què has de dir...”. És una sensació 

d’infantilisme cap a la dona. Si ens posem en una mirada feminista, és evident que hi 

ha una empremta del patriarcat.  

En termes de violència obstètrica, hi ha algun relat que sigui més freqüent en 

les teves pacients?  

Tinc dos perfils. Per una banda, dones que prèviament no s’havien informat. Potser 

tenien alguna por, alguna preocupació, però no ho havien compartit. I si ho compartien 

no se sentien recollides en aquest sentit. No tenien informació prèvia del que suposa 

parir, que tu tens uns drets a l’hora de parir i la sensació que tenen és que van 

venudes. Elles no saben què han de fer. Òbviament, hi ha professionals i has de 

confiar, però has de saber prèviament en quines maniobres poden passar, perquè un 
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part, per molt que l’imaginis, mai sabràs com és. És empoderar-te, sentir que en aquell 

moment tu tens la sensació de control. Tinc per un costat aquestes dones 

desinformades inclús del seu cos, de no saber què és el sòl pelvià.   

Després hi ha dones que sí que estaven informades. Aquestes me les trobo més 

sovint. Tenen una ideologia molt arrelada amb el tema de la criança, amb quin tipus 

de part volen (normalment un part natural, vaginal, sense intervenció, algunes que 

volen el part a l’hospital malgrat que saben que potser estaran més intervingudes, 

altres que el volen una casa de parts...). Són dones que tenen una idea molt fixada, 

una ideologia sobre el part que volen tenir, però quan es troben en aquell moment es 

troben amb una situació que no contemplaven. No saben com es desenvoluparà el 

part, i si acaba en una cesària, és on entra un procés de tipus depressiu. Amb la 

sensació que “no he pogut fer-ho” i “el meu cos no ha pogut tirar cap endavant un part 

vaginal, no he pogut aconseguir-ho i per això m’han fet una cesària”. És el que més 

em trobo dins de la consulta, sobretot amb la idea que he tingut una cesària i, per tant, 

no he parit.  

Tot això pot desencadenar conseqüències dins de la diada mare-nadó, la lactància... 

Pot acabar en una depressió postpart i s’ha de treballar des del principi. S’han de 

treballar les expectatives que tenien.  

Sempre fem el relat del part i la història obstètrica d’aquella dona, que és parlar de 

com neix el desig de ser mare, des dels orígens, per saber com ha desencadenat el 

tema del part. Així ja veus com ho enfronta i com és aquella persona respecte a la 

història de ser mare. Potser per elles ser mare culmina en un part vaginal i no tenir-lo 

és traumàtic. Pot desencadenar en una simptomatologia de tipus depressiva, amb una 

baixa autoestima, es poden sentir que no són tan capaces en la gestió de la criança i 

es pot complicar el puerperi.  

També és important la parella. Si finalment la dona té una depressió postpart, la parella 

es fa càrrec de tot el que té a veure amb la criança perquè pot passar que, fins i tot, la 

dona rebutgi el bebè. Això és un cas extrem de depressió postpart, però pot passar 

que la dona no vol tenir aquell contacte amb el seu fill i això pot generar un tipus 
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d’aferrament més de tipus insegur, més ambivalent, i això pot generar a la llarga més 

conseqüències si no es tracten abans.  

Per això és crucial parlar de com ha estat el part durant el puerperi i poder 

acompanyar-ho a través de la parella, dels familiars si pot ser, de com ha estat i com 

s’ha processat. Pel general totes les dones necessiten aquest acompanyament, 

perquè et sentis vàlida i que puguis continuar tirant cap endavant amb la criança del 

nadó i continuar mantenint la relació de parella.  

Algunes de les conseqüències més comunes són la depressió postpart i el 

trastorn posttraumàtic. Com es gestiona a la consulta?  

El trastorn d’estrès posttraumàtic es produeix en dones que han tingut més 

intervencionisme, més violència obstètrica. No només de tipus verbal, sinó maniobres 

com la Kristeller o que han hagut de treure el nadó amb fòrceps, algunes pràctiques 

les quals no estan recomanades. Si no se li ha explicat, aquella dona pot sentir que 

no s’ha respectat i que no han estat capaces de decidir amb llibertat sobre el seu cos 

i sobre què estava passant.  

A consulta tinc una dona que precisament ha desencadenat TEPT. Ara fa un any que 

ha estat mare, però va anar a treure’s un queixal i aquell moment va ser reviure tota 

la violència que va viure en el part. Ella explicava que va entrar molt nerviosa i quan 

va sortir va començar a plorar i va estar molt malament. Aquesta és una de les 

conseqüències i un dels símptomes de l’estrès posttraumàtic: en situacions que potser 

per nosaltres des de fora no té res a veure amb un part, per ella allà surt tot una altra 

vegada. Tot això també s’ha d’anar treballant.  

Quan arriba una persona que ha tingut un episodi de violència obstètrica, quin 

és el procediment de teràpia? 

Quan ve una dona a sessió sempre li pregunto pel tipus de demanada. Sigui que ha 

patit violència obstètrica o no, fem la història obstètrica i sobretot ens basem en el 

desig de ser mare i quin impacte ha tingut la maternitat i aquesta violència que s’ha 

exercit. Al final sents que t’estan traient part de la teva feminitat, d’aquest 

empoderament que una dona sent quan es queda embarassada. Quan passes per un 
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part traumàtic on hi ha hagut violència obstètrica sents que tot això t’ho han tret i que 

aquest empoderament desapareix.  

A partir d’aquí localitzem aspectes a treballar, quins tipus de violència es va exercir, 

qui l’acompanyava, els professionals que estaven presents. Potser hi ha professionals 

que han exercit violència, però potser hi havia una llevadora supercarinyosa. La 

vivència d’una dona que ha patit violència obstètrica dependrà de si hi ha hagut una 

persona que l’hagi acompanyat d’una manera més humana. Ens centrem, doncs, en 

les persones que hi havia en aquell moment, com s’ha desenvolupat el naixement, 

quan agafa el bebè i com són les posteriors hores de parir i el postpart. És important 

parlar de tot això perquè potser hi ha dones que surten del part pensant que tot ha 

anat correctament, però després en el puerperi comencen a sentir ràbia i tristesa 

perquè pensen en el part que van tenir i necessiten entendre què és el que va passar. 

En les dones que estan més conscienciades saben que allò va ser violència obstètrica 

i també treballem una mica com això ha influït més tard en el postpart.  

La parella és molt important, la faig venir, no només es tracta amb la dona. Ells tenen 

una altra vivència i hi ha vegades que ells han estat veient aquella violència obstètrica. 

Potser ells han intervingut, potser la dona esperava que la dona intervingués perquè 

ella no se sentia amb prou forces. I sigui amb simptomatologia d’estrès posttraumàtic 

o depressió treballar tot això i com està afectant en el seu dia a dia, com a identitat 

com a dona i amb el vincle amb el nadó i la parella.  

Quines són les conseqüències més comunes? 

L’embaràs i el part, normalment, són processos d’empoderament per les dones. Quan 

pateixen violència obstètrica es desempoderen, tenen una baixa autoestima, més 

inseguretat cap a la criança, el vincle, l’afectació que pot haver-hi també repercuteix 

en la lactància, si li dona el pit pot ser que li sigui un trauma per ella després d’haver 

patit violència obstètrica. És important indagar en la lactància, per algunes dones pot 

ser molt traumàtica i per altres donar el pit és sanar el part traumàtic. 

Si ens trobem amb una dona amb trets de tipus depressiu, que rebutja el nadó, 

s’intenta  poder fomentar aquest vincle i ve amb la criatura. També pot passar que no 



193 
 

vulgui tenir més fills o que, en el proper embaràs, en dones que han tingut un part 

vaginal molt intervingut, que sigui una cesària programada.   

Després hi ha un tema de parella i de la sexualitat. La dona en el puerperi, encara que 

ja hagin passat uns mesos, la dona no té aquest desig sexual i la parella ho pot rebre 

com un rebuig, i pot generar un altre conflicte. Hi ha moltes cosetes que s’han de 

treballar si suposa un conflicte en la mateixa parella.  

El tema de la sexualitat és un punt important, perquè pot ser que una dona no ha viscut 

el seu part com a traumàtic,  però després ho veu físicament. Per exemple, tinc una 

dona que li van fer una episiotomia i li van posar 16 punts i no va poder seure durant 

mesos. En aquell moment tens una criatura a qui has d’atendre, però físicament no 

estàs al 100%. Aquí poden sorgir sentiments de frustració per no poder atendre la 

criatura, de no tenir forces per aixecar-te perquè et fa mal tot, la recuperació del 

postpart físicament pot ser molt traumàtica. El sentiment d’identitat com a dona, com 

et queda el cos després del part, com queda una episiotomia, com queda una cesària. 

El teu cos es ressitua i no és com abans. Per tant, té unes implicacions al cos, de 

parella, d’imatge personal, d’autoestima... 

Com ha canviat la relació de les mares amb la psicologia? 

Abans no t’ho sabria dir, però és cert que ara les dones són més conscients, però 

encara hi ha molt desconeixement. Tinc la sensació que hi ha més dones que estan 

més conscienciades amb el tema del dol perinatal, però és una altra història. Ara es 

comença a parlar, tot i que ens costa i incomoda, del que suposa que es mori el teu 

fill amb 8 mesos de gestació, el que suposa que una dona s’hagi sentit maltractada en 

un part. Això ens incomoda i mirem cap a una altra banda. Aquí continuem fomentant 

que hi hagi tabús i violència. Crec que encara queda molt, però és veritat que a 

consulta hi ha més dones que venen i volen ajuda en aquest sentit.  

Per què ens incomoda com a societat? 

Encara tenim una cultura molt patriarcal, molt masclista. A sessió les venen perquè no 

se senten compreses pel seu voltant, siguin dones o homes. Encara tenim aquest 

sentir masclista. A nosaltres encara ens costa dir la nostra. Però cada vegada hi ha 
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moviments activistes de dones que fan parlar de tot això. Un exemple és que aquí a 

Espanya no es contempla com a violència la violència obstètrica. Hi ha dones que ho 

denuncien, però no es contempla. Mirem cap a una altra banda. Ara mateix no ens 

interessa. Per què? El poder.  
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6.11. Entrevista a Guida Rubio 

Com impacta la maternitat en una persona/parella?  

La maternitat és un procés transformador a molts nivells: físic, emocional, d’identitat, 

social, relacional... Convertir-nos en mare o pare ens transforma en una persona nova, 

amb un rol nou, nous pensaments, noves ocupacions, nous sentiments...  

A nivell de parella també hi ha canvis. Ens hem d’adaptar a aquest nou jo propi i de 

l’altre, trobar un nou equilibri, posar-nos d’acord en coses que abans no 

contemplàvem, encaixar l’espai emocional que ara també ocupa el nadó... 

Per què l’embaràs i el part són moments crucials i vitals en les persones 

gestants? 

L’embaràs i el part són, normalment, les primeres etapes d’aquest camí de maternitat. 

És quan comencen els canvis, no només físics, sinó també psíquics, emocionals i 

socials. El cos es transforma, i la ment també. I en aquesta transformació, que està 

lligada als canvis que es produeixen en el cervell durant la gestació i que perduren fins 

a com a mínim dos anys després del part, la persona gestant es torna més sensible 

als records de la seva infància (un procés anomenat transparència psíquica), a les 

emocions pròpies i alienes, a tot el que té a veure amb les relacions interpersonals. 

Aquesta obertura emocional i mental fa que tot el que passi durant aquesta etapa 

(embaràs, part i postpart) deixi una profunda empremta en la persona. 

I, a més a més, l’embaràs i el part també és quan s’inicia el vincle amb l’infant. I aquest 

vincle es veu reforçat o dificultat per les circumstàncies que envolten aquests dos 

processos. La hipermedicalització i patologització dels processos fisiològics, la 

infantilització de la persona gestant, el maltractament, la violència obstètrica o la 

separació mare-nadó són grans exemples de situacions de risc pel vincle materno-

filial. 

Quines són les creences més esteses sobre la maternitat? 

La maternitat és un constructe sociocultural que, en el nostre context, té una gran 

ambivalència. D’una banda, és l’objectiu a aconseguir: “ser mare et completa”, “no 
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sabràs què és l’amor verdader fins que no tinguis fills”. I de l’altre és quelcom en què 

no ens podem “encallar”: ens pressionen per reincorporar-nos de seguida al món 

laboral, per desvincular-nos físicament i emocionalment del nostre nadó, per recuperar 

“la figura”, per mantenir els espais de parella, socials i individuals... 

Falta visibilitzar les maternitats reals... els moments dolços i els més foscos. Les 

emocions, les pors, l’ambivalència que sents quan tens un nadó. No pintar-ho tot de 

color de rosa. 

Quines són les pors més comunes? 

L’embaràs, el part i el postpart acostumen a ser etapes on les pors es fan força 

presents. La por que li passi alguna cosa al nostre bebè, la por al part, a la mort, a no 

ser bona mare/pare, a no saber-ho fer, són les més freqüents. Però sovint aquestes 

pors, si no són desmesurades i resulten desadaptatives perquè impedeixen el vincle 

o l’acció, ens serveixen per centrar-nos en aquest nou rol i buscar eines per exercir-lo 

de la millor manera possible. 

Hi ha una por molt estesa al moment del part. Per què? 

En part per desconeixement. Allò que no hem viscut i tampoc hem vist  no sabem com 

és, no sabem què passarà. No creixem veient parts com passa en altres cultures o 

passava aquí en altres èpoques. 

A més a més, culturalment tenim una visió molt poc fisiològica del part. Durant molt de 

temps s’ha tractat com  un procés que necessita control i intervenció mèdica, se’ns ha 

deslligat a les gestants com a protagonistes d’aquest fenomen, se’ns ha ensenyat a 

desconfiar del nostre cos, se’ns ha dit que és dolorós i perillós. 

Quines són les pors més comunes respecte a l’embaràs i el part? 

Que li passi res al bebè o a tu mateixa són les més comunes. També la por al canvi; 

a com canviarà la nostra vida, nosaltres mateixes, la parella... 

Com es tracten a teràpia aquestes pors i creences? 

Les pors s’han d’aprendre a validar i acceptar com a part del camí. Tenir por no és 

dolent. Ens aporta informació i autoconeixement. Però no podem deixar que les 
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nostres pors ens dominin i ens impedeixin fer, ens impedeixen actuar. Si això passa, 

hem d’aprendre a gestionar-ho. 

Pel que fa a les creences, quan són limitants, el treball s’enfoca a entendre’n l’origen, 

aprendre a detectar-les i aturar-les, i a transformar-les. 

Consideres que els professionals de l’obstetrícia també poden ser víctimes de 

la violència obstètrica quan la perpetuen? 

Diria que són víctimes d’un sistema, d’una societat, que no ens educa ni ens ajuda per 

tal que aquest tipus de violència (i qualsevol altre) no passi. En un sistema i una 

societat que no reconeix ni denúncia aquestes pràctiques és molt difícil que els i les 

professionals se’n responsabilitzin. 

Creus que la violència obstètrica és una mala praxi aïllada o un problema 

sistèmic? 

Crec que hi ha una qüestió de base des del moment que ni el sistema mèdic ni les 

lleis d’aquest país contemplem la violència obstètrica com una realitat. No anomenar 

una cosa, no definir-la bé, negar que passa, ho transforma en un problema col·lectiu i 

ho perpetua. Tot i que cada vegada hi ha més professionals de la ginecologia i 

obstetrícia conscienciats amb el tema, hi ha també molta normalització i manca de 

judici  (i autojudici) envers aquestes pràctiques. A part d’una falta de consciència sobre 

què és la violència obstètrica! Quan infantilitzem una persona, quan no la informem, 

quan fem intervencions innecessàries... Tot això també és violència obstètrica i sovint 

els professionals no ho reconeixen com a tal. 

Té sentit parlar de part respectat?  

Té sentit parlar-ne perquè malauradament encara no ho són tots. Hem de continuar 

exigint que tots els parts (i embarassos) siguin respectats. Que totes les persones 

siguin tractades amb respecte pels i les professionals de la salut. 

En termes de violència obstètrica, hi ha algun relat que sigui més freqüent en 

les teves pacients?  
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Les més freqüents són el tracte paternalista, les vexacions verbals (“i tu volies un part 

natural?”, “para de queixar-te”, “no ho fas bé”, “així estàs posant en risc la vida del teu 

bebè”...), i la falta d’informació i consentiment. 

L’ús de pràctiques desaconsellades (Kristeller, episiotomia rutinària), les intervencions 

innecessàries i la separació mare-nadó també apareixen sovint. 

I fora del context de part també trobem molta violència obstètrica! Per exemple quan 

apareixen problemes de fertilitat (“ets vella”, “els teus òvuls no serveixen per res”, 

“estàs gorda” són frases que escolten sovint les dones en aquesta situació, i se li suma 

que sovint se sotmeten a proves o tractaments dolorosos en què són infantilitzades i 

ridiculitzades) o en el seguiment de l’embaràs. 

Quines són les conseqüències psicològiques més comunes en les persones que 

pateixen violència obstètrica? 

La violència deixa una empremta. És una ferida emocional (i de vegades també física) 

que té conseqüències. Les més freqüents: desconfiança cap als sanitaris, por de cara 

a un nou embaràs/part, danys a l’autoimatge i l’autoestima, malestar emocional 

(tristesa, ràbia, incomprensió...). Però de vegades, sobretot si l’experiència ha estat 

molt traumàtica (des del punt de vista de la víctima, de la seva vivència), també pot 

comportar una activació molt més gran a escala psicològica: ansietat, pànic, malsons, 

records intrusius... 

Suposo que algunes de les conseqüències són la depressió postpart i el trastorn 

posttraumàtic. Com es gestiona a la consulta?  

La violència obstètrica és un factor de risc per la depressió postpart (patir-ne augmenta 

les possibilitats de desenvolupar aquest trastorn) i, si la vivència d’aquesta violència 

és molt traumàtica, òbviament hi haurà un trastorn per estrès posttraumàtic. 

Si davant d’una persona amb depressió postpart o TEPT detectem que ha patit 

violència obstètrica, és important validar l’experiència viscuda i reconèixer la 

importància que això ha tingut en el que ara està passant (donar-li la importància que 

es mereix). Sovint verbalitzar això genera també sentiments de culpa i/o ràbia que 

s’hauran d’acompanyar i elaborar.  Més enllà del treball amb la violència obstètrica, 
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s’ha de treballar de manera específica les necessitats que presenten aquests trastorns 

per tal de poder ajudar a la persona afectada a sentir-se cada vegada millor. 

Com afecta la violència obstètrica a les parelles/acompanyants de les dones que 

l’han patida? 

Tant les mateixes víctimes com aquells qui tenen a prop formen part també d’aquest 

sistema sociocultural que nega l’existència de la violència obstètrica. És per això que 

de vegades costa que acceptem i validem que això ens ha passat a nosaltres o a les 

nostres parelles (tendim a treure-li importància).  

Un cop passada aquesta fase de negació, sovint les persones acompanyants senten 

culpa per no haver vist què passava ni haver-ho intentat evitar.  

I, en funció de les seqüeles que hagi deixat en la persona afectada, la parella també 

es pot veure afectada per aquestes, sobretot des del punt de no saber com 

acompanyar les emocions i el malestar. 

Com es pot evitar la violència obstètrica per part dels professionals? 

Primer de tot és imprescindible que fem real la seva existència. Que tinguem una 

definició clara que detalli les pràctiques que en formen part, que hi hagi una legislació 

al respecte, que se’n parli obertament com  una realitat. 

Després és vital formar els i les professionals al respecte. Formar-los perquè 

entenguin què és la violència obstètrica i quines formes adopta, perquè tinguin eines 

per saber tractar emocionalment amb els i les usuàries, perquè tinguin recursos per 

poder fer la seva feina sense haver de subordinar la persona que tenen al davant. 

També és important que hi hagi una constant revisió i autocrítica per part dels i les 

professionals i un sistema que protegeixi als professionals que detecten aquest tipus 

de pràctica en companys per poder-ho denunciar. 

Hi ha alguna manera de “preparar” les persones gestants per moments en què 

potser es troben amb situacions de violència obstètrica? 

De nou el més important és que entenguem què és la violència obstètrica per tal de 

poder-la detectar i aturar, perquè moltes vegades no som conscients que l’hem patit.  
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També és essencial que, com a usuaris i usuàries, coneixem els nostres drets (els 

drets del pacient) i tinguem formes efectives per denunciar aquest tipus de pràctiques 

si es produeixen. I també per poder-les aturar des de la confiança. Però sovint, per 

l’alta sensibilitat característica de l’embaràs, el part i el postpart, la persona gestant no 

és capaç en aquell moment de parar la situació. Per això també és necessari remarcar 

que part del paper de l’acompanyant consisteix a preservar el benestar i la integritat 

de la persona gestant en aquests moments. 
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6.12. Entrevista a Elena Hernández 

Quan arriba un cas de violència obstètrica on la persona afectada vol emprendre 

mesures legals, quines opcions té? 

Primer hem de diferenciar entre els dos tipus de via que hi ha. Per una banda, la 

judicial, que està encaminada a acabar als tribunals. I la que primer es proposa és 

l’extrajudicial. A Espanya, aquest tipus de violència no està tan tipificada com, per 

exemple a Llatinoamèrica, que està molt a l’ordre del dia. Tens diferents opcions quan 

arriba un cas com aquest, però s’ha de tenir en compte el preu que té. Trobar un 

advocat especialitzat en aquest tema costarà, i un cop el trobis normalment són 

procediments molt costosos. Comences amb una reclamació prèvia al Col·legi de 

Metges, pots presentar diferents queixes a l’hospital i després ja vindria la via judicial. 

Quan t’arriba un cas d’aquests el primer que has de fer és parlar molt amb la víctima i 

sobretot assessorar i ser realista. És car, és complicat, és llarg i pot durar anys. Un 

cop arriba als tribunals europeus es pot allargar fins a 5 anys. S’ha d’assessorar i 

veure en la balança què pots guanyar i què pots perdre, perquè també és important la 

salut mental.  

La majoria de les dones opten per fer una reclamació a l’hospital i prou. Quina 

validesa té?  

Si ho fas per vies oficials, pot servir per a alguna cosa perquè aquest tipus d’entitats 

passen per auditories internes. S’ha d’emplenar bé el formulari i presentar-la on s’ha 

de presentar i assegurar-te de quedar una còpia, que li posin el segell... Sí que serveix, 

però és només un primer pas. Mentalment pots dir que has fet alguna cosa perquè 

has presentat una queixa i ja has començat una via extrajudicial, però no és suficient. 

Amb allò no aconseguiràs res. Potser mitjançant una auditoria interna, si veuen les 

queixes que tenen d’un mateix departament, potser volen fer algun tipus de 

procediment o estudi de què està passant. Però no crec que sigui la solució.  

Com es pot demostrar que una dona ha patit violència obstètrica?  

Aquesta violència ha de tenir uns danys físics o moral, i el problema és demostrar-los. 

És la paraula d’un contra la de l’altre. Normalment, s’agafa el testimoni de la persona 
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que l’ha patit i els informes mèdics que s’han fet durant tot el procés. És important tenir 

tot el curs clínic perquè, en principi, tota actuació que fan s’han d’anotar allà i el pots 

demanar a l’hospital. En el cas mental potser s’ha de visitar un psiquiatre que et guiï. 

Insisteixo que és crucial aconseguir la prova documental, perquè qualsevol persona 

pot contactar un perit, però passa molt que els perits, al final, diuen el que tu vols com 

a client. Si arribes a un procediment judicial, s’ha de sol·licitar un metge forense. És 

molt difícil i en qualsevol tema mèdic s’ha de tenir tot molt ben documentat.  

La violència obstètrica moltes vegades pot ser manca d’informació o va lligada 

a protocols... 

S’ha de tenir en compte que, malauradament, aquí a Espanya i arreu del món no s’ha 

tingut en compte aquest tipus de violència. Una de les explicacions que té aquest tipus 

de violència és el desconeixement de les necessitats que té la dona en aquests 

moments. Aleshores s’ha de mostrar les proves documentals i demanar que les 

intervencions que et fan s’informin perquè quedin en el teu informe clínic. També és 

important el testimoni de la dona, i un dels problemes d’aquest tipus de violència, i de 

la violència masclista en general, és que la dona ha de donar el testimoni una vegada 

i una altra en aquest tipus de procediments.  

Del que més es queixaven les dones amb qui he parlat és que els professionals 

que havien actuat d’aquesta manera continuaven exercint i que, efectivament, 

podien cometre les mateixes barbaritats a altres dones. Donat el cas que un 

jutge estimi que sí, que efectivament hi ha hagut una mala praxis i/o violència 

obstètrica, per què continuen exercint? 

Es pot arribar a entendre, i no és defensar. El fet que existeixi aquest tipus de violència 

no vol dir que esperem que existeixi sempre en aquest doctor o doctora. Lògicament, 

aquesta gent paga una assegurança de responsabilitat civil, a no ser que tot això derivi 

a responsabilitat penal, que ja seria una altra via judicial diferent. Si no hi ha una 

reiteració en aquesta violència, s’entendria que entra dins dels paràmetres en què tu 

t’assegures. És com un advocat, si tu estàs en un procediment i els perds i no ho has 

fet del tot bé, tu pagues una responsabilitat per poder tenir aquest tipus de problemes. 

Aquí entra la balança del bé i del mal. En el moment en què accedeixes a un Col·legi 
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pagues una assegurança de responsabilitat perquè mai saps el que pot passar. S’ha 

de diferenciar si és una pràctica que aquesta persona fa contínuament amb les dones 

o no.  

Fins ara, els casos que en realitat eren de violència obstètrica, s’aferraven a la 

llei d’autonomia del pacient (llei 41/2002 del 15 de novembre) i a la a l’article 10.5 

de la llei General de Sanitat (llei 14/1986, del 25 d’abril) que reconeix el dret del 

pacient a rebre informació de manera comprensible, clara, continuada, verbal i 

escrita. A quines altres lleis que coneixes us podeu aferrar per demostrar una 

situació de violència obstètrica? 

Si no recordo malament, no fa gaire, una dona va aconseguir via judicial que es 

reconegués en base de la UE. Per defensar pots tenir aquestes lleis, però també et 

pots basar en altres drets, com el dret a la intimitat o el dret a la integritat física... 

Després podries passar a demanar la responsabilitat civil de l’Estat en cas que anessis 

per sanitat pública. En sanitat privada és diferent. El problema és que encara no s’ha 

aprovat una llei que reconegui la violència obstètrica, però sí que hi ha diferents 

tractats i reconeixements de drets, però no existeix a Espanya una llei específica que 

reconegui aquest tipus de violència. Això és una dificultat perquè no tens una base 

legal. Si tu assassines algú, tens el Codi Penal que diu que matar una persona són X 

anys a presó, però això no existeix aquí. Aleshores t’aferres a les lleis que has 

esmentat i els drets que es reconeixen a la Constitució. 

La llei 17/20202, del 22 de desembre, de modificació de la Llei 5/2008, del dret de 

les dones a erradicar la violència masclista inclou, per primera vegada, la 

violència obstètrica com un tipus de violència masclista. El paràgraf que fa 

referència a violència obstètrica diu “Violència obstètrica i vulneració de drets 

sexuals i reproductius: consisteix a impedir o dificultar l’accés a una informació 

veraç, necessària per a la presa de decisions autònomes i informades. Pot 

afectar els diferents àmbits de la salut física i mental, incloent-hi la salut sexual 

i reproductiva, i pot impedir o dificultar a les dones prendre decisions sobre llurs 

pràctiques i preferències sexuals, i sobre llur reproducció i les condicions en 

què es duu a terme, d’acord amb els supòsits inclosos en la legislació sectorial 
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aplicable. Inclou [...] pràctiques ginecològiques i obstètriques que no respectin 

les decisions, el cos, la salut i els processos emocionals de la dona”. Què vol 

dir això? És molt ampli, poc concret i, sota el meu parer, hi ha com buits legals 

molt grans. Com demostres que una acció no ha respectat el procés emocional 

d’una dona? 

No és res, perquè per molt que a Catalunya s’aprovi una llei a escala estatal no en 

tens cap. Per poder reclamar aquesta mala praxi aquesta violència s’ha de poder 

tipificar. Ja no dic que es tipifiqui com a delicte, que això sí que seria una victòria molt 

gran, però és necessari per poder aferrar-te a algun tipus de llei estatal. De fet, aquesta 

llei catalana deixa obert què vol dir. Ningú concreta cada paràmetre de l’article. Falta 

molta regulació reglamentaria, reials decrets, que diguin què es considerarà i quines 

conseqüències pot haver-hi, per quines vies es pot accedir... És com si et diuen que 

Catalunya es troba a Espanya. Tots ho sabem, però què vol dir això? Quin tipus de 

cultura, quin tipus de llengua... És tan general que no està dient res. Sí, és un triomf i 

pot ser un primer pas.  

L’objectiu, doncs, seria una llei a nivell estatal? 

Sí. Hi ha una declaració europea sobre els drets de la dona on es prohibeix la 

discriminació cap a la dona, però això s’ha d’articular dins de l’Estat. El fet que hi hagi 

un tractat que estableixi això, ha de comportar que els estats membres de la UE han 

de crear lleis que apliquin aquestes directius de la Unió Europea. Fins que no s’aprovin 

lleis a Espanya que determini què és, com s’aplica, com es pot provar i quins són els 

objectes (actors i víctimes), no existirà aquest tipus de violència.   

Un avanç força gran ha estat la incorporació del pla de part a la majoria dels 

hospitals. Quina validesa té? 

Tots aquests plans s’aproven internament. Cada hospital fa el que pot. És com qui té 

un procediment de com s’ha de fer un cafè a la cafeteria de l’hospital. Suposo que 

aquest pla s’ha fet un seguiment i ha passat per un control de qualitat, però si no es 

compleix aquest seguiment l’únic que es pot fer és una queixa, que només serveix 

internament per l’hospital. Si no es respecta el pla tampoc estàs incomplint cap llei. Sí 



205 
 

que podria acabar incomplint el dret a informació del pacient, però és un procediment 

intern que s’aprova i és on entren les queixes.  

Creus que seria convenient tenir protocols estandarditzats per tots els 

hospitals? Per exemple, a l’Hospital Universitari Mútua Terrassa des de fa temps 

que els acompanyants poden entrar a quiròfan en una cesària, però fa molt poc 

que això passa a l’Hospital d’Igualada, i es va incorporar després d’una 

reclamació que va ser mediàtica. Al cap i a la fi, sembla que el fet que et tractin 

millor o pitjor depèn del teu codi postal.  

Aquí entrem en què cada hospital té la seva directiva. Estaria bé aprovar uns protocols 

que siguin generals per tothom, però hi ha hospitals que són públics, altres privats, 

concertats, hi ha diferents tipus de directiva... I també depèn de la zona. 

Objectivament, Catalunya està molt dividida entre zones metropolitanes i zones no 

metropolitanes, i això sempre es nota. Estaria bé tenir una base i un tipus de protocol. 

Uns mínims hauria d’haver-hi.  

Una dona que em va donar el seu testimoni, era de Torrejón de Ardoz, va voler 

posar una reclamació força temps després, però perquè ella no estava 

preparada psicològicament i no va poder fer-ho abans. A l’hospital li van dir que 

no podia perquè havien passat més de sis mesos. És una pràctica habitual? 

Per llei està establert a cada província, però la queixa per via administrativa, en 

principi, és un any. Però és cert que moltes vegades quan poses una queixa et diuen 

que estàs fora de termini, que has de contactar amb un advocat, que et passaran amb 

el servei legal... 

Una altra dona, el testimoni més dur de violència obstètrica que he conegut fins 

ara, es va embarcar en un judici. La sentència recull que va haver-hi negligència, 

però ningú va indemnitzar la dona i justificaven que només el metge pot decidir 

què s’ha de fer en aquell moment. Això és normal?  

És molt complicat. Aquí s’hauria de llegir la sentència, què demanava a la denúncia. 

Com hem dit abans, una cosa és demanar la mala praxi del metge, però ell té una 

assegurança que respon davant la responsabilitat civil. Aquí també entra en joc 
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l’existència de la violència, la llibertat d’acció del metge i què pot fer un doctor davant 

d’una urgència. Veient els pocs casos que han arribat als jutjats hi ha molt poca 

jurisprudència que es pugui aplicar, perquè com no existeixen gairebé sentències que 

condemnin aquest tipus de mala praxi, en aquest cas específic és molt difícil que es 

pugui aplicar un cas a un altre. Abans llegia que un dels problemes de denunciar la 

mala praxi i que busquis t’indemnitzin és que diguin que ho fas pels diners. No, 

perdona, jo això ho faig pel meu bé, per la meva salut, la meva salut mental i física, i 

gairebé pel meu honor com a dona i pel que m’han fet. El qüestió, doncs, és que no hi 

ha base legal i no hi ha casos.  

Una mica per tancar, creus que la violència obstètrica és una negligència, una 

mala praxis, o que forma part d’un sistema més gran? 

Forma part d’un sistema patriarcal en el qual, malauradament, convivim. Com tot es 

basa en aquest sistema, són uns usos i costums que s’han instaurat dins de les 

institucions mèdiques. Es necessita molta formació del personal sanitari i no sanitari. 

És a dir, no únicament les persones que treballen allà, s’ha de conscienciar a la 

població que existeix aquest tipus de violència. És una mala praxi, és un sistema 

instaurat dins de les institucions sanitàries i és un tipus de violència que s’hauria de 

reconèixer a les declaracions de violència contra la dona. Com estem en un sistema 

patriarcal, s’està donant veu ara, al segle XXI, i és molt tard, perquè les dones portem 

parint des que existeix la humanitat.  
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6.13. Entrevista a Núria Alsina  

D'on neix Espai Mima'm?  

Neix de la meva història. Vinc del món de l’educació i vaig estar nou anys treballant a 

escoles i escoletes. De fet, vaig portar la direcció d’una escola bressol. Arran de tots 

aquests anys d’acompanyament, i per part de la meva història personal, vaig 

connectar molt amb la necessitat de mirar les famílies des d’un lloc de més 

acompanyament que el que estava oferint jo com a mestra.  

Vaig decidir deixar-ho tot i formar-me com a doula. D’això ja fa uns anys, quan no hi 

havia tanta coneixença d’aquesta figura com ara. Va ser un risc a ulls de tot el meu 

entorn, amics i família, que deien “estàs deixant la direcció d’una escola per formar-te 

com a doula, que no sabem ni què és”.  Però va ser una aposta molt sentida, molt des 

d’una vocació i missió de vida molt clares. 

A part de formar-me com a doula també ho vaig fer com a educadora de massatge 

infantil, assessora de lactància i de porteig, en primera infància i criança, tot i que el 

meu món ja venia d’aquí. També vaig fer formació en acompanyament emocional i en 

prevenció d’abusos infantils i maltractes. Vaig fer moltes formacions i vaig pensar que 

havia d’haver-hi un espai on es pogués oferir aquest acompanyament. I aquest espai 

va ser l’Espai Mima’m.  

Vaig veure molt clarament l’espai, el vaig visualitzar i va sortir aquest espai 

d’acompanyament a la criança i poder ubicar un espai físic poder acompanyar les 

famílies. L’Espai Mima’m ha tingut diferents espais físics. Ara estem a Llavaneres i és 

on portem més recorregut, però hem tingut altres espais. També vam estar a Mataró, 

2 o 3 anys, i també era una botiga i un espai d’acompanyament. Però la botiga és un 

horari molt difícil de combinar i nosaltres estem enfocats a la figura de la doula. Hi ha 

hagut molt de moviment.  

Què és una doula?  

Una doula és la dona que acompanya la dona durant l’embaràs, la concepció de 

l’embaràs, el part, el postpart, la lactància, la criança. És com un sostén, una 

contenció, una protectora del moment del part sobretot.  



208 
 

Quin és el seu rol durant el part? 

Durant el part, un dels rols de la doula és protegir l’espai, ser com una guardiana del 

naixement. No de manera adrenalítica, sinó de manera amorosa i curosa, que és el 

que ens pertoca com a doules.  

El part és una experiència que durant temps ha estat desvinculada de la dona?  

Sí, ha estat una experiència molt alineada de la dona des que va aparèixer, als anys 

60-70, el pentotal i se’ls hi va prometre a les dones que paririen sense dolor, que no 

s’assabentarien de res. Però no van pensar que no assabentar-se de res també 

implicava que es desconnectessin. Això va ser una de les primeres grans empremtes 

del patriarcat en el cos de la dona. L’històric va començar amb el pentotal, després va 

passar a l’epidural per intentar desconnectar la dona del seu sentir.  

Creus que s'està recuperant?  

Crec que sí que s’està recuperant. No és que totes les dones hagin de tornar a parir 

de manera natural i a casa, no va per aquí. És la idea que la dona pugui recuperar el 

seu poder i la seva capacitat de decisió. La seva capacitat de decisió passa per 

damunt de les opcions de part i per escoltar el que aquesta dona necessita, des del 

seu sentir més profund. Si és una dona que sent que necessita l’epidural, perquè és 

el seu camí i el seu moment, la seva necessitat i el seu procés, és perfecte, però ella 

ho haurà decidit des de la connexió més profunda amb el seu sentir. Per mi aquesta 

és la gran diferència.  

Què es remou durant l’embaràs?  

Es poden remoure moltes coses. Normalment, quan es remouen més coses és en el 

postpart, i aquí entren en joc aspectes de la teva infància, de la parella... L’embaràs 

és una etapa on el bebè no està externament amb tu i hi ha molta oxitocina. Sí que 

poden haver-hi malestars i simptomatologia que es relaciona amb l’embaràs, com 

nàusees, algunes pèrdues o acidesa, que és cert que normalment tenen un factor 

emocional important. Aquí és on s’han de començar a revisar cosetes. Però el moment 

clau on es remouen coses més profundes és durant el postpart. Es posa en escac la 

teva història de vida, la història amb la teva mare... Hi ha molts factors que s’han de 
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poder acompanyar. Hi ha una mirada molt enfocada al part, molt enfocada a les pors 

que pot generar i a les inquietuds, però quan hi ha una remoguda profunda 

normalment és en el postpart.  

Com s’acompanya això?  

Ho acompanyem amb validació, escolta activa, amb contenció i sostén. Sobretot amb 

una mirada amorosa i sense judici. Per mi aquest és el gran punt de la doula. M’agrada 

definir la doula amb algunes paraules: coherència, humilitat i senzillesa. També la 

protecció és important,  i el respecte. Hem d’intentar acompanyar des de la màxima 

impecabilitat possible. Tenim una gran responsabilitat perquè estem acompanyant 

processos molt sagrats i molt vulnerables.  

En general, des d'on creus que s'aborda l'embaràs i el part?  

Hi ha moltes pors, moltes inquietuds perquè la cultura de la por és la cultura dominant 

i fa que la dona senti que no pot per ella mateixa. És una cultura on s’ha de treure la 

por, i és una de les coses que s’està canviant amb totes les doules, que cada cop n’hi 

ha més. L’objectiu seria que cada dona pogués tenir una doula si ho necessita i li ve 

de gust. De mica en mica estem sembrant el discurs de l’amor, el discurs del respecte.  

Per què és important apropar-se al part des de la calma?  

Per un tema d’hormones. Sabem que l’adrenalina fa parts més difícils i, sobretot, més 

llargs. L’adrenalina és l’hormona d’estar en alerta i per parir hem d’estar en calma, 

hem de desconnectar el neocòrtex. Per això ens hem d’apropar des de la calma, 

perquè l’oxitocina i les endorfines puguin fer la seva feina.  

El part és un acte fisiològic. Per què tant respecte?  

Per la cultura de la por que ens han imposat en aquest patriarcat. Des d’aquesta 

necessitat de dominar el cos de la dona i el procés. S’ha deixat de permetre que sigui 

un acte fisiològic perquè quan és un acte fisiològic l’únic que has de fer és confiar i 

protegir l’espai i estar atenta, no alerta, per si en algun moment es necessita algun 

tipus d’ajuda. És confiar en la vida, i això és una actitud molt femenina. Els obstetres 

durant molts anys han sigut homes i, per tant, necessiten fer. No tenen aquesta actitud 

d’estar i la presència, sinó que és el fer.  
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Creus que es tracta l'embaràs com una patologia?  

Totalment, però jo com a doula no tinc la potestat ni el poder d’opinar massa perquè 

no soc sanitària.  

Quin és el rol d'una doula davant d'una situació de violència obstètrica? 

És una situació molt delicada. Nosaltres no som guerreres en un part i no podem anar 

a treure l’espasa, a no ser que sigui una cosa molt flagrant. En general intentem que 

si hi ha parella sigui ella qui acompanyi el procés. Li podem comentar a la parella “mira 

està passant això, la teva dona això no ho volia, si els hi vols comentar 

respectuosament...”. Fem de cuidadores de l’espai, a no ser que hi hagi alguna cosa 

molt bèstia. No és la nostra competència posar-nos a lluitar en un part, perquè això el 

que fa és generar adrenalina i la mare perd el seu focus i pot desconnectar-se del seu 

bebè.  

Sí que és veritat que jo com a doula he rebut violència obstètrica, però era una cosa 

que en aquell moment no tocava fer res. Després sí, quan la mare i la criatura estan 

bé, he anat a parlar amb professionals sanitaris que han sigut violents amb mi. També 

es poden fer reclamacions. Poder fer escrits és molt important per visibilitzar. Però 

hem d’anar amb compte. Mentre una dona està de part no és el moment de treure la 

bandera.  

Imagina’t una situació on un hospital diu que no vol doules pel motiu que sigui. Jo he 

acompanyat dones dient que era amiga o una cosina. Hi ha hagut una reflexió entre 

les doules de “hem d’anar com a doules, amb la bandera”, ja, però no és el lloc, perquè 

estem perdent el focus. Nosaltres no som les protagonistes, la protagonista és la dona 

que estem acompanyant i l’objectiu és que el naixement del seu bebè sigui el més 

satisfactori possible. No és el lloc on anar a posar la bandera i per mi és una cosa molt 

important. El nostre camí no és ser protagonistes, és ser guardianes discretes i intentar 

afavorir aquesta mare i el bebè tinguin la millor experiència possible. Ja anirem 

després a posar una reclamació i a queixar-nos, però no en aquell moment. Repeteixo, 

a no ser que hi hagi un acte de violència molt clar.  
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Es parla que una clau de la violència obstètrica és que es té la sensació de mare 

com a màquina i bebè com a producte i que, per tant, l'objectiu és que el nadó 

estigui sa, menystenint les necessitats de les mares. Què n'opines?  

Totalment. És una cosa que he discutit amb alguns professionals sanitaris. Potser és 

el desè naixement en què el professional està present aquesta setmana, però és el 

primer fill d’aquesta dona.  

Per mi també hi ha un altre factor clau: un metge que opera genolls, evidentment que 

aquest professional, emocionalment, tindrà una distància amb el pacient, perquè és el 

seu genoll i té por. Però es pot arribar a una proximitat. No obstant això, l’experiència 

de part és una experiència tan gran, tan poderosa, que s’allunya tantíssim de la part 

emocional del professional sanitari i es crea un abisme moltes vegades. Tu estàs vivint 

un dels moments més importants de la teva vida, però pel metge és un mer tràmit, 

perquè ja ha atès deu naixements aquesta setmana. Hi ha una diferència tan gran 

entre el que viu un i el que viu l’altre. A no ser que aquest professional sigui molt 

empàtic, molt conscient i molt respectuós.  

Com afecta el lloc on es decideix parir en el part?  

Per mi és un dels punts claus. Un dels temes importants que parlem amb la dona és 

poder abordar el tipus de part que voldries tenir i on voldries tenir aquest part, perquè 

és molt diferent si vols tenir un part o un altre. Malauradament, no tots els ambients 

sanitaris i no tots els llocs on atenen parts tenen la mateixa mirada. El que recomana 

l’OMS que és intentar el part el més fisiològic i respectuós possible. Ara ja no parlem 

només de fisiologia, parlem de parts respectats. Parlem de respecte, és molt fort. He 

acompanyat parts a diferents àmbits hospitalaris, en públics i privats, i he vist coses 

aberrants. Això és una cosa que està aquí i per mi sí que té molt de pes el lloc que 

esculls. També partim d’una cosa molt simple que és, per exemple, l’expectativa que 

pot tenir la dona de voler estar a l’aigua i voler parir en una banyera, doncs s’ha 

d’escollir un hospital que tingui banyera. És una cosa senzilla i bàsica, però partim de 

detalls que són importants. És crucial mirar cap a quin hospital i cap a quin àmbit vols 

parir.  

Un part en un hospital és el millor lloc?  
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Això depèn de la dona. Hi ha qui et dirà que sí que és el millor lloc perquè és més 

segur, però hi ha qui et dirà que no perquè com que és un acte fisiològic a casa també 

és segur perquè no cal cap mena de medicalització. D’alguna manera les dues 

opinions poden ser correctes, tot i que s’ha demostrat per estudis que no és més segur 

parir als hospitals que a casa. El que vull dir és que per una dona que senti que 

l’hospital és el lloc segur, per aquella dona l’hospital serà el millor lloc. Un dels 

aspectes que una dona necessita per poder parir és sentir-se segura. Si una dona no 

se sent segura a casa, el part no fluirà. Ara, un cop es decideix que es vol parir a casa 

perquè a l’hospital no em sento segura o al revés, ara s’ha de decidir quin tipus de 

part es vol i buscar informació i quin hospital s’adequa més. També hi ha les cases de 

naixements, que en principi seria com el lloc més òptim, i que està una mica entre 

casa i hospital. A Londres hi ha moltíssimes cases de naixements. A Catalunya n’hi 

ha dues de públiques i una de privada. És el lloc on en un principi van les dones que 

tenen un embaràs de baix risc per poder parir allà. És una opció per les dones que no 

se senten segures a casa.  
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