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1 I16: perquè jo sóc asmàtica\ 
2 vale/ 
3 llavors em dóna atacs d’asma\ 
4 (.. 0.58) i:_ 
5 atacs d’asma_ 
6 són bastan:t_ 
7 fotuts\ 
8 diguem\ 
9 hi ha de tot\ 
10 vull dir_ 
11 a vegades que no i alguns que sí\ 
12 (INH) 
13 l’altre cop_ 
14 que quan em:_ 
15 (. 0.28) l’entrevista en castellà_ 
16 vaig explicar {(??){(AC) que em va donar un altre un atac d’asma_} 
17 que em va donar a Egipte\ (AC)} 
18 (.. 0.83) que jo em pensava_ 
19 que em portarien a no sé quin hospital_ 
20 que d’allà no sortia_ 
21 p(e)rò al final:_ 
22 re\ 
23 (.. 0.58) al final:_ 
24 l’hospital era més modern que els d’aquí\ 
25 (INH) 
26 p(e)rò bueno\ 
27 fins que vaig arribar a l’hospital i:_ 
28 em van consegui:r_ 
29 treure\ 
30 e::_ 
31 (.. 0.40) vai(g) passar malament\ 
32 perquè és que és un país que no coneixes_ 
33 i:_ 
34 ECC: (. 0.28) mhm\ 
35 I16: (.. 0.74) i:_ 
36 i:_ 
37 Déu n’hi do\ 
38 (.. 0.59) p(e)rò bueno\ 
39 p(e)rò llavors també:_ 
40 e:l_ 
41 va ser abans/ 
42 va ser després\ 
43 (. 0.25) va ser després:_ 
44 d’això\ 
45 als_ 
46 sis mesos o així\ 
47 (.. 0.82) també\ 
48 em vai(g) aixecar un dia_ 
49 (. 0.10) no\ 
50 i em vai(g) aixecar bé\ 
51 em vai(g) desperta:r_ 
52 no em trobava gaire bé_ 
53 p(e)rò bueno\ 
54 havia d’anar a treballar\ 
55 (… 1.22) i:_ 
56 jo treballava llavors am:b_ 
57 els meus pares\ 
58 (... 1.03) i quan vai(g) arribar_ 
59 {(L2) vamos\} 
60 ma mare ja em va veure_ 
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61 em va veure la cara i em va dir_ 
62 vés-te’n a casa perquè:_ 
63 (. 0.11) havia dormit molt malame:nt_ 
64 i em trobava molt malament_ 
65 i em va dir_ 
66 vés-te’n a casa_ 
67 perquè estàs fatal\ 
68 (… 1.25) i llavors vai(g) anar a casa_ 
69 p(e)rò:_ 
70 em vaig començar a trobar malament_ 
71 dic\ 
72 vai(g) a l’hospital_ 
73 que em posin una mica d’oxigen_ 
74 i:_ 
75 i ja està\ 
76 (... 1.12) i vai(g) arribar a l’hospita:l_ 
77 (. 0.17) em van comença:r_ 
78 a posar oxigen_ 
79 a posa:r_ 
80 Ventolin\ 
81 que és lo que et posen per_ 
82 dilatar els bronquis\ 
83 (. 0.21) p(e)rò re\ 
84 això eren les onze del matí\ 
85 (.. 0.49) p(e)rò re\ 
86 no:_ 
87 no feia re:_ 
88 al contrari_ 
89 cada cop estava pitjor\ 
90 llavors venia el metge_ 
91 i em deia_ 
92 {(L2) que estás mejor_} 
93 (.. 0.31) i jo deia_ 
94 no\ 
95 és que estic pitjor\ 
96 em poses el Ventolin i encara m’ofego més\ 
97 (… 1.36) i llavos re\ 
98 (.. 0.32) e::_ 
99 em van tenir així_ 
100 fins a les dotze de la nit\ 
101 em penso\ 
102 (. 0.29) ofegant-me tot el dia\ 
103 (.. 0.58) i a les dotze de la nit em van dir_ 
104 no:_ 
105 és que no:_ 
106 aquí no et podem fer re_ 
107 bueno\ 
108 a mi no m’ho van dir\ 
109 ho van dir als meus pares\ 
110 (INH) 
111 aquí no et podem fer re:_ 
112 (.. 0.35) e:_ 
113 tot això xx-- 
114 (. 0.17) {(AC) portava tot el dia ofegant-me\} 
115 (. 0.16) ja feta pols\ 
116 perquè a part_ 
117 (. 0.21) quan t’ofegues_ 
118 quan-- 
119 quan et dóna un atac d’asma_ 
120 (. 0.19) la cosa que per:_ 
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121 (. 0.28) x per mi això_ 
122 que és tan senzill\ 
123 vull dir_ 
124 no ho pots fer_ 
125 perquè t’ofegues\ 
126 vull dir_ 
127 és un esforç_ 
128 ECC: mhm\ 
129 I16: sobrehumà\ 
130 és una cosa que no_ 
131 si no ho:_ 
132 sents_ 
133 no saps lo que és\ 
134 vull dir_ 
135 és que jo no et puc explicar_ 
136 lo angoixós que és ofegar-te\ 
137 és que és horrorós\ 
138 (.. 0.52) i doncs això\ 
139 em van dir_ 
140 jo-- 
141 jo estava fatal\ 
142 jo m’estava ofegant ofegant\ 
143 (.. 0.55) i:_ 
144 em van di:r_ 
145 bueno\ 
146 aquí no et podem fer re:_ 
147 t’haurem de portar a Bellvitge_ 
148 perquè clar_ 
149 e:_ 
150 si::_ 
151 no es millora_ 
152 lo que s’ha de fer és intubar_ 
153 i aquí no tenim les coses per intubar\ 
154 (.. 0.68) i jo_ 
155 {(L2) estupendo\} 
156 (.. 0.51) llavors em van portar amb uvi mòbil\ 
157 (. 0.18) va ser una experiència:_ 
158 (.. 0.85) @ {(@) nova\} 
159 perquè:_ 
160 clar\ 
161 havia anat am(b) ambulància_ 
162 p(e)rò amb_ 
163 uvi mòbil_ 
164 amb xxxx_ 
165 mai de la vida\ 
166 ECC: mhm\ 
167 I16: (.. 0.63) i re\ 
168 em van portar a Bellvitge_ 
169 que estava ja que no:_ 
170 (.. 0.77) que no podia_ 
171 i llavors re_ 
172 doncs em van di:r_ 
173 (.. 0.44) això em van dir\ 
174 que provarien una altra-- 
175 l’última cosa\ 
176 i que si no:_ 
177 bueno\ 
178 em van canviar la mascareta_ 
179 em van posar una:_ 
180 (. 0.14) d’oxige:n_ 
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181 oxigen\ 
182 (.. 0.96) que ja_ 
183 bueno\ 
184 algo vaig notar\ 
185 (… 1.06) i:_ 
186 això\ 
187 i em van dir que:_ 
188 que provarien x_ 
189 una altra cosa_ 
190 i que si no:_ 
191 (.. 0.82) i que si no:_ 
192 millorava_ 
193 doncs llavors sí\ 
194 que havien d’intubar\ 
195 (.. 0.34) p(e)rò clar\ 
196 el problema és que és per intubar-te_ 
197 m'havien d’adormi:r_ 
198 i clar\ 
199 com que jo ja de per si_ 
200 no respirava_ 
201 (.. 0.53) vull dir\ 
202 no ho feia\ 
203 com un-- 
204 no podia\ 
205 havia de fer un esforç per respirar\ 
206 si em dormien_ 
207 no feia l’esforç\ 
208 ja no fem res\ 
209 (.. 0.51) era un petit problema\ 
210 no/ 
211 ECC: {(PP) mhm\} 
212 I16: (.. 0.52) i això_ 
213 clar\ 
214 amb tot això_ 
215 {(fent tremolar la veu) jo així_} 
216 (. 0.25) vale\ 
217 (.. 0.88) i:_ 
218 p(e)rò jo_ 
219 jo els hi deia_ 
220 dic_ 
221 i:ntubeu-me\ 
222 m’és igual\ 
223 és que_ 
224 estava tan_ 
225 (. 0.27) ja no (é)s:_ 
226 no (é)s:_ 
227 l’angoixa de que t’ofegues_ 
228 és e:l_ 
229 cansament que tens a sobre de-- 
230 portar dotze hores_ 
231 o:_ 
232 (. 0.24) o més\ 
233 perquè això ja eren la una o les dos de la matinada\ 
234 (.. 0.80) m:_ 
235 fent un esforç_ 
236 increïble_ 
237 que:_ 
238 respires\ 
239 llavors_ 
240 estava tan cansada_ 
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241 que li deia_ 
242 m’és igua:l\ 
243 x-- 
244 intubeu-me\ 
245 {(@) vull di:r_} 
246 (INH) 
247 jo lo que vull és és_ 
248 ja\ 
249 ja respirar bé_ 
250 vull dir_ 
251 que no_ 
252 no:_ 
253 patir més\ 
254 (.. 0.76) i llavors re_ 
255 lo que em van fer_ 
256 em van-- 
257 em van posar adrenalina_ 
258 (.. 0.51) i als cinc minuts_ 
259 doncs_ 
260 em:_ 
261 se’m va començar a passar\ 
262 (. 0.22) {(P) i ja està\} 
263 (.. 0.56) em vai(g) tirar tres dies a reanimació\ 
264 tothom sedat menys jo\ 
265 (. 0.28) perquè reanimació és lo pitjor de lo pitjor\ 
266 (INH) 
267 p(e)rò:_ 
268 bueno mira\ 
269 (… 1.32) al final:_ 
270 re\ 
271 als cinc dies estava fora\ 
272 ECC: mhm\ 
273 I16: (estossega) 
274 i ja està\ 


