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21 de març de 2011 
 
"Perdre la meitat de la meva cara no va ser una infecció viral després de tot" 
 
Durant molt de temps, dècades en realitat, cert misteri havia ocupat la meva curiositat. Era una "malaltia" 
estranya que em va afligir sobtadament, sense previ avís, cap al 1964. Tota la meva família immediata 
gairebé es va divertir amb aquesta aflicció meva inusual perquè era molt diferent de la meva personalitat i 
caràcter. 
 
Per què sé que va ser el 1964? Perquè tenia 27 anys en aquell moment i havia estat treballant per a una 
gran empresa d'electrònica a la qual em vaig unir el 1957. Després de set anys, havia arribat al cobejat lloc 
de Supervisor d'instal·lació i, francament, estava molt orgullós del meu èxit i , com era d'esperar, estava 
ansiós per compartir la meva bona fortuna amb els meus pares que, en aquell moment, vivien als 
Municipis de l'Est (de la província de Quebec). 
 
Un bon dissabte al matí vaig empacar els meus dos fills, el meu gos i la meva dona en el meu modest 
automòbil i vam conduir dues hores des de Montreal fins a Sutton, QC. El meu pare i la meva mare ens 
van rebre amb l'entusiasme habitual i ens vam disposar a allò que vaig pensar que seria una tarda 
relaxant; però això no seria – i els explico… 
 
Envoltada de la meva família i els meus pares escoltant atentament, vaig dir al meu pare ia la meva mare 
que finalment havia obtingut un ascens i que esperava amb ànsies la meva primera assignació 
professional important. Abans que tingués l'oportunitat d'explorar més a fons les possibilitats, el meu pare 
em va mirar molt seriós i va dir amb veu greu: "Em sorprèn que els teus superiors cometin un error tan 
gran perquè descobriran com ets de incompetent i mentalment discapacitat". Realment ho són, 
segurament et degradaran o t'acomiadaran del tot! 
 
No vaig poder creure el que vaig sentir! Aquest era el meu propi pare parlant, revelant a tota la meva 
família el que pensava de mi, la seva pròpia carn i sang, i vaig sentir que havia estat brutalitzat 
emocionalment, havia perdut la cara davant de tota la meva família i havia estat ridiculitzat públicament de 
la pitjor manera. Això no ho podia suportar assegut. 
 
De sobte em vaig aixecar, vaig reunir la meva família i em vaig dirigir a la interlocutòria en protesta 
silenciosa. Semblava que ni tan sols tenia l'energia o la força de voluntat per justificar-me davant seu. Com 
em va poder fer això a mi, el seu propi fill? Mentre conduíem de tornada a Mont-real, estava furiós per 
dins, però per fora era incapaç de verbalitzar aquest insult indescriptible i l'exposició pública d'alguna cosa 
que no havia estat conscient: l'opinió percebuda del meu pare sobre mi. 
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Aquella nit, em vaig adonar que estava parlant d'una manera estranya, em vaig ensopegar amb les meves 
pròpies paraules i vaig sentir certa tensió al costat dret de la meva cara (sóc destre!), i més tard aquella nit 
em van dir que el meu rostre estava distorsionat i estrany: el meu ull dret estava completament obert i 
sense parpellejar, el meu llavi dret estava estranyament caigut i fins i tot bavejava, i quan somriu, el meu 
rostre esquerre era perfectament normal, però el meu costat dret de la cara era com una màscara, 
immòbil, i finalment paralitzat. 
 
Naturalment, la meva família estava alarmada i comprensiva. L'endemà al matí, la situació no era millor 
que la nit anterior i vaig començar a buscar una explicació per a la meva inusual aflicció. Una "infecció viral 
del nervi facial" va ser el millor que va poder trobar el meu metge, excepte que va considerar necessari dir 
que sovint aquesta situació resultava en una "desfiguració permanent" (les paraules, no les meves). Ell va 
diagnosticar la meva condició com a “paràlisi de Bell”. 
 
Imagina'm anant a treballar d'aquesta manera, coneixent gent, parlant amb la gent, va ser un malson! Va 
passar una setmana i finalment la meva mare es va disculpar per la indescriptible insensibilitat del 
comportament del meu pare, i vaig empènyer l'episodi desagradable sota la catifa. Va ser llavors quan vaig 
sentir lentament que la vida tornava al costat dret de la meva cara. Ja no hi havia cap raó per preocupar-se 
de les conseqüències permanents i la vida va tornar a la normalitat per a mi. 
 
40 anys més tard, el 2004, vaig aprendre sobre la Nova Medicina Germànica i amb un major coneixement 
vaig començar a connectar els punts i, per primera vegada en més de quatre dècades, les circumstàncies 
que van envoltar la meva "Paràlisi de Bell" van començar a tenir sentit, i jo Em vaig adonar que les 
paraules irreflexives i cruels del meu pare m'havien fet sentir ridiculitzat perquè aparentment havia “perdut 
la cara” davant de la meva pròpia família. Aquesta pèrdua de respecte i “estatus” va resultar en una 
paràlisi facial dreta que només va desaparèixer després que vaig arronsar les espatlles davant els 
comentaris del meu pare com una cosa indigna de ni tan sols pensar. 
 
Estic agraït d'haver rebut finalment un tancament en aquest assumpte, gràcies a GNM, i ser conscient de 
les conseqüències de les paraules parlades, encara que en aquest cas jo era a l'extrem receptor. 
 
Jürgen Buche, Montreal 
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