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Entrevista

 Una àvia coratge

Parlarem amb Magdalena Muñoz León, de 62 anys, 
àvia d'una alumna del nostre Institut que estudia 2n 
d'ESO, una dona que ha passat per una malaltia per 
la  que moltes  dones estan passant:  el  càncer de 
mama.

P-  Com  et  vas  adonar  que  tenies  càncer  de  
mama?  Quins creus que són els  signes que et 
poden fer  alarmar?

R- El càncer és traïdor i no es manifesta a tothom 
igual.   Jo  vaig  notar  en  un  primer  moment 
cansament, fatiga, vertigen i vòmits.  Tots aquests 
símptomes em van dur a visitar el metge.

P- Amb quina edat et van detectar el càncer?

R- Als 53 anys.

P-  Una  vegada  que  et  van  diagnosticar  la 
malaltia,  et va caldre rebre ajuda psicològica?

R- Sí, perquè s'ha de saber assimilar i tampoc és tan 
dramàtic com sembla.  Depèn de cada  persona i de 
la fortalesa que es tingui.  Jo no ho vaig necessitar.

P-  Quina  va  ser  la  teva  reacció  davant  la  
notícia?

R-  Bastant  dolenta,  vaig  plorar,  però  només  al 
moment en el que m'ho van dir,  després ho vaig 
assimilar  de  pressa  perquè  sé  que  podria  haver 
estat molt pitjor.

P-  Podria  dir-se  que  l'actitud  dels  
familiars/amics, influeixen en la malaltia?

A mi, personalment, em va ajudar el recolzament 
que em va donar la meva família.  M'acompanyaven 
a les visites.  El seu recolzament t'ajuda a poder ser 
més forta i aguantar.

P- De quina manera poden ajudar-te la gent del  
teu voltant?

R-És difícil, però el millor seria que no canviessin el 
tracte cap a mi. Els meus familiars ho van fer així.

P. Quin tractament et van recomanar per poder-
te curar?

R- Quimioteràpia i radioteràpia.

P-  Algunes  dones  els  cal  la  mastectomia,  les  
relacions de parella poden alterar-se? Quin és el  
teu consell al respecte?

R- No va ser el meu cas, per sort, però, és clar que 
se  solen  alterar,  el  millor  consell  seria  la 
comprensió de la parella.

P- Explica com va respondre el teu cos davant la  
quimioteràpia 

R- No  ho  vaig  passar  molt  malament,  només  em 
notava  una  mica  cansada,  i  com  si  tingués 
agulletes,  però el  meu cos  ho  assimilava  bastant 
bé.

P- Com t'ho vas prendre quan et van dir que ja 
no paties la malaltia?

Moltíssima alegria i eufòria, però de totes formes, 
em van dir que mai estaria fora de perill segur.

Però és molt important respecte a aquesta malaltia 
ser positiva, perquè ajuda molt a superar-la.

Vocabulari
Mastectomia: 

Extirpació quirúrgica de la mama.

Metàstasis: 

És la propagació d'un focus cancerós en un òrgan 
diferent d'aquell en el que es va iniciar.

Quimioterapia: 

Qualsevol  tractament  mèdic  basat  en 
l'administració  de  substàncies  químiques 
(fàrmacs).  En  medicina  s'anomena  tractament 
quimioteràpic  al  qual  s'administra  per curar  la 
tuberculosi, algunes malalties autoimmunes i el 
càncer.

Radioteràpia:

És  una  forma  de  tractament  basat  en  l'ús  de 
radiacions ionitzants (raigs X o radioactivitat, la 
que inclou els raigs gamma i les partícules alfa). 


