
DESPERTA 

La molesta pressió que em força a obrir un dels meus ulls augmenta per segons, mentre                

pren la forma de dits gruixuts i de pell aspra. M’estira la parpella fins que aconsegueix el                 

seu objectiu. La llum blanca ràpidament envaeix el meu camp de visió, i no veig res més                 

que un ràpid parpelleig que es mou d’esquerra a dreta sense parar, fins que em deixa                

estar. Unes veus profundes i incomptables se’m van fent presents a les orelles, però no               

puc entendre el que diuen. A poc a poc començo a ser conscient i torno a sentir el meu                   

cos, des dels peus fins a les mans, que està estirat sobre una mena de llit rígid. Tinc una                   

espècie de tub a la boca que em rasca la gola. També noto una certa molèstia a la mà i a                     

l'altura del colze, semblant a una punxada constant i intensa. Tinc fred i la sensació d'estar                

gairebé despullada. Un objecte afilat i fred reposa sobre el meu abdomen. De sobte,              

ràpidament i eixuta, s'impulsa cap a baix i traça un intens dolor des de les costelles, com                 

una llarga obertura vertical fins la zona del melic.  

 

El primer impuls que tinc, cridar, és rebutjat pel meu propi cos. Tinc un fort nus al coll que                   

impedeix que pugui emetre cap so. Amb desesperació, intento de totes les formes             

possibles enviar senyals per fer parar la tortura, però no puc moure’m. És com si estigués                

atrapada sota la meva pell. No sé què passa.  

 

L’ansietat m’envaeix i em costa molt respirar, necessito fer moviments forts, aixecar-me i             

sortir corrent. El dolor segueix i segueix com una línea inesgotable que sembla que m’hagi               

d’arribar fins a les cames. La pell del voltant s'humiteja per, suposo, la meva sang. Noto                

com la ferida comença a obrir-se pels costats, fent-se molt més gran. És indescriptible.              

Sento com en els meus ulls, tancats ara, es formen mars de llàgrimes que mai               

aconseguirien consolar-me. Però ni tan sols puc plorar.  



Un xiulet, llunyà i intermitent, es fa cada vegada més veloç, però sembla que només jo el                 

puc sentir. Sento com si tingués alguna cosa o algú sobre meu, una forta opressió creix                

en el meu pit. El cap em comença a rodar i les veus es distorsionen encara més. No puc                   

respirar, però tampoc em quedo sense aire. Sé que estic a la vora del desmai, però no                 

arribo a perdre la consciència. El tacte plàstic d'unes mans fredes m'envia calfreds i              

palpen la mateixa zona del dolor. Aquells dits llargs s'obren pas en el meu sistema, i                

incòmodament treballen en el meu interior. Em sento com una simple llauna de             

conserves, mentre remouen els meus òrgans, sense adonar-se que jo estic desperta.  

 

Ja gairebé no puc sentir res, el brunzit és ensordidor i penso que en qualsevol moment                

puc perdre la vida. Ja ni tan sols puc intentar lluitar contra l'agonia. Apareixen unes taques                

lluminoses i blanques en el fons negre que veig i, de sobte, recordo. Dues paraules:               

laparotomia exploratòria. Una dèbil intenció torna a aparèixer en mi i, just abans de caure               

adormida, puc pronunciar una sola cosa. 

-Prou… 

  

Un mal de cap terrible és el que em fa obrir els ulls poc a poc, m’adono que estic estirada                    

sobre un llit i tapada amb llençols blancs. Hi ha una finestra a la meva esquerra, per on                  

entra el sol d’un matí especialment assolellat, i em molesta. L’abdomen em fa mal, com               

també el coll, i tinc nàusees. Els sons es fan lleugerament més nítids i aconsegueixo               

entendre unes poques paraules que intercanvien un home i una dona vestits de blancs…,              

<<error…>>, <<anestèsia…>>, <<paràlisi…>>, <<conscient>>.  

 

No puc entendre més perquè em torno a quedar dormida. Però el dolor torna a ser                

present, torno a patir, torno a sentir aquelles mans fredes obrint la meva pell. Crido el més                 



fort que puc i obro els ulls, i respiro frenèticament, aterrida. Segueixo a l’habitació              

d’hospital, estic tremolant, tinc cables i tubs connectats al meu cos i començo a plorar               

desconsoladament, cobrint el meu rostre amb les mans. Una dona s’apropa a mi i              

m’abraça, em diu que em tranquil·litzi i que no tinc res de què preocupar-me, ara. Dos                

infermers em porten aigua i alguna cosa per menjar, però ni tan sols tinc força per ingerir                 

res. 

 

-Lara -em diu la dona-, sóc la doctora que et va realitzar la laparotomia.  

-Estava desperta... -dic, uns segons després. Ella, asseguda a un costat del llit, sospira              

profundament. 

-Ho sé… Et vaig sentir durant la cirugia. -es queda uns moment callada, pren una alenada                

d’aire i continua. -El que tu vas viure es diu percepció intraoperatòria. Et vam administrar               

anestesia general però, o bé va ser insuficient com per adormir la teva consciència, o hi                

va haver alguna errada. El teu cos es va paralitzar, però la teva ment seguia activa. Vas…                 

-bufa fortament.- Vas experimentar dolor? 

 

Els records tornen a aparèixer, tenso la mandíbula. 

 

-Sí. -dic sense miraments. -El pitjor dolor que he sentit mai.  

-Suposo que ets un d’aquests casos estranys… No hi ha gaires estudis sobre això, ja que                

passa molt irregularment. Alguns diuen que és una espècie de tercer estat. El paralitzant              

probablement va bloquejar les respostes del teu cos davant l’estrès. Quan vas parlar, vam              

donar-te una dosi de morfina per assegurar-nos que no patissis, tot i que segurament, no               

vas estar desperta per més de cinc minuts. La resta de l’operació va anar bé.  



-A quanta gent li passa? -pregunto, confusa per saber que, si era estrany que passés, per                

què havia estat jo en aquest cas. Em mira amb llàstima, com si avalués les possibilitats                

que tenia.  

-Es creu que a una persona de cada 15.000 que es sotmeten a aquest tipus               

d’intervencions.  

 

El meu estómac es regira de sobte i, en redreçar-me sobre el llit, vomito sobre el terra. La                  

sensació és a la vegada fastigosa com dolorosa. Les seqüeles de l’operació es             

manifesten en qualsevol moviment que impliqui la part inferior de les costelles. En el meu               

cap, res té ordre, no entenc què passa, ni per què. Sento com si la meva ànima                 

abandonés el meu cos. Perdo la consciència uns segons després.  

 

 

Han passat tres anys. Tres anys des del dia en què sentia que em moriria. Tres anys en                  

els quals aquest malson tan real i terrorìfic m’ha perseguit sense descans. Tres anys en               

els quals no he pogut dormir estirada perquè els records em turmentaven. Aquella             

experiència va marcar un abans i un després en la meva vida. Ni un sol dia he pogut                  

oblidar-la. Les primeres setmanes després que em donessin l’alta, vaig a arribar un punt              

on necessitava visitar un psiquiatra tres vegades a la setmana. Estrès posttraumàtic.            

Moltes vegades em desperto cridant i plorant, i ara tinc pànic de trepitjar un hospital. De                

vegades els malsons eren tan reals que em preguntava si tot allò que creia recordar               

potser havia estat imaginació meva. A partir de pensaments així, vaig deixar de confiar en               

mi mateixa, així com havia deixat de confiar en la gent que m’envoltava també.  

 



A poc a poc he anat millorant, no tant com m’agradaria, però sí una mica. He après a                  

controlar els meus estats d’ànim, que abans em jugaven males passades. Vaig deixar de              

tenir atacs d’ira i vaig reprendre les meves relacions personals, primer amb la meva              

família, a qui havia allunyat de mi no sé per què. La meva salut física també ha millorat, ja                   

que durant molt de temps he estat lluitant contra els trastorns alimentaris. Un any i mig                

després vaig tornar a la feina, que havia deixat per una baixa, però encara no estava                

preparada, i vaig tornar-la a deixar. Em vaig poder reincorporar finalment sis mesos més              

tard.  

 

Els malsons continuen, i encara tinc molta inestabilitat emocional, però a poc a poc,              

m’acostumo a viure amb aquests factors. No sé per què em va haver de passar a mi, i                  

tampoc sé què va fallar. No sóc la mateixa Lara que va entrar al quiròfan aquella primera                 

vegada. Mai en la vida havia pensat que podria adoptar la personalitat que estic adoptant,               

però penso que tinc justificació de sobres per voler ser com sóc. I tampoc em desagrada                

del tot.  

 

Sé que les tortures seguiran amb mi, i que la tristesa, la ràbia i, sobretot, la por, no se                   

n’acabaran d’anar mai. Però potser arribarà un punt en què no les sentiré cada dia. Potser                

arribarà un dia en què em permeti a mi mateixa de no ser tan incrèdula, previnguda i                 

recelosa. Un dia en què em permeti a mi mateixa tornar a estimar-me com ho feia abans                 

de tot això, i en què deixi de repetir-me que vaig ser una excepció, que podria haver-me                 

lliurat de ser qui sóc. Suposo que només em queda esperar de poder rescatar el que em                 

queda de la Lara.  


