
3 mesos i 27 dies 

Un part avançat de 26 setmanes va provocar que els nostres dos fills 

naixessin amb problemes respiratoris i altres complicacions derivades de 

la prematuritat extrema.  

Els primers dos mesos varen ser els més difícils perquè se’ls veia 

enormement fràgils i diminuts. No els podies tocar, ni abraçar ni consolar 

quan ploraven i et senties molt confós i impotent. Sortosament els metges 

i infermeres de neonatologia no només van demostrar un altíssim nivell 

professional, sinó també una qualitat humana incontestable que ens va 

ajudar extraordinàriament a passar aquells llarguíssims mesos. Passaves 

de l’alegria de veure’ls millorar a la tristesa més absoluta quan tenien 

alguna recaiguda. Els dies passaven molt a poc a poc i vàrem plorar molt. 

Fins que un dia els pots agafar i ja és un salt immens. No es pot descriure 

l’emoció del moment.  

Constantment mires si han augmentat de pes, quants mil·lilitres de llet 

prenen, quins canvis hi ha, demanes quan es podrà treure la respiració 

artificial i tantes altres coses. Mentre, vas veient marxar pares amb els 

seus fills assíduament i desitges ser tu. Però arriba un punt en que estan 

suficientment bé com per poder-los agafar habitualment, fer el cangur, 

donar-los el biberó, banyar-los i canviar-los el bolquer. I t’anima moltíssim.  

Finalment arriba el dia en que et diuen que aviat marxaràs. I llavors t’agafa 

una por desmesurada perquè no et veus capaç. A l’hospital estan protegits 

i tu et sents segur. Per qualsevol cosa tens metges i infermeres que se 

n’ocupen. A casa estàs sol. Però quan hi ets,veus que se’n surten i tu 

també. Amb l’ajuda de tothom, inclosa la de les altres mares que vares 

conèixer allà a l’hospital en la mateixa situació. Encara ara ens 

reconfortem i ajudem mútuament.  

Avui gràcies a l’equip mèdic i a l’òptima tecnologia de que disposa 

l’Hospital de Barcelona, els nostres fills tenen unes perspectives de salut 

excel·lents. 

Els ho agrairem mentre visquem. 

Pares de l’Ona i el Georg 

 


