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Com s’hi juga: A cadascun
dels nou quadrats que hi ha a
la graella s’hi han d’anar
situant els números de l’1 al
9 sense que es repeteixin.

El número no es pot
repetir tampoc en cap de les
altres caselles horitzontals ni
verticals.

L’entrevista
Isabel Palomeque Participa en l’obra ‘V.I.T.R.I.O.L.’ MontseBarderi

EDWIN TOONE

“Elscompanyssónels
meusfisioterapeutes”

VA patir un ictus,
també conegut
com embòlia,
trombosi, feridura

o apoplexia: ocorre quan
un vas que porta sang al
cervell es trenca o s’obstru-
eix per un coàgul, amb la
qual cosa una part del cer-
vell deixa de rebre la sang
que necessita. Parlem amb
Isabel Palomeque després
de la preestrena de l’obra
‘V.I.T.R.I.O.L’ de la Compa-
nyia Alta realitat.

Explica’m la teva vida
abans de l’ictus.
Era infermera, tenia xi-
cot, tenia 24 anys i havia
estudiat 10 anys d’orgue.
La meva vida es va parar
just al moment que vaig

patir un ictus.

Què va passar?
El món es va parar, tenia
afàsia, no podia parlar, es-
tava al llit i no em podia
moure. Vaig passar un in-
fern: primer una negació
absoluta: no em podia
haver passat a mi, després
una profunda depressió.

I el teu xicot?
Em va deixar al cap de mig
any, però ho entenc per-
fectament, jo hauria fet el
mateix si hagués estat ell
el malalt d’ictus, és molt
difícil estar al costat d’al-
gú tan malalt.

Com és la teva vida ara?
Cinc anys d’intensa recu-

malaltia”.
Va ser una alegria molt
gran, l’acte al teatre Villar-
roel va ser molt especial.

Què et fa il·lusió?
Fer la gira d’aquesta obra,
seguir recuperant-me, tor-
nar a tocar l’orgue malgrat
hi ha una part del meu cos
que no respon, la mà dreta
em costa molt.I sé que no
podré tornar a treballar.

Què li diries a algú que ha
patit ictus?
Que espero que estigui
dins l’estadística i tingui
més de 60 anys, perquè si
et passa als 24 anys és un
càstig duríssim. He après
que en un sol segon ho
podem perdre tot.

peració: logopedes, fisiote-
rapeutes, molta feina per
poder arribar on sóc ara, i
sobretot la gran oportuni-
tat de poder participar en
aquest espectacle.

Què significa per tu aques-
ta obra?
Quan Jordi Cortés em va
oferir aquest paper se’m
va obrir el món, una il·lu-
sió diària, un gran impuls
de vida magnífic. Puc dir
que Jordi Cortés és com si
fos el meu logopeda i els
companys de l’obra els
meus fisioterapeutes: em
fan avançar molt dia a dia.

Aquest any has estat esco-
llida per la fundació ICTUS
com “la jove que supera la

Isabel
Palomeque,
a la dreta, en
un moment
de
l’espectacle
‘V.I.T.R.I.O.L.’
que s’ha
preestrat a
l’Estruch.
Quan tenia 24
anys va patir
un ictus que
no li ha
impedit
desenvolupar
les seves
inquituds


