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Ser diferent no és una excusa 
 

Bé, em presento, sóc l’Aina, una noia de dinou anys, i sóc..., com explicar-ho?, 

bastant peculiar. Sabeu per què ? Suposo que no, així que us ho explico. 

He tingut una vida bastant dura. Vaig néixer sense el braç ni la cama 

esquerres. I això no és tot, perquè també tinc una malaltia que fa que els meus 

òrgans no puguin fer la seva funció correctament, així que per culpa d’això he 

anat agafant moltes malalties. M’he passat tota la vida d’operació en operació, 

no podia anar a l’escola, ni celebrar el meu aniversari, i el pitjor per mi, que no  

podia conèixer ningú a part dels metges i la meva família.  

 

Mentre estava a l’hospital, podia veure moltes hores la televisió, i sabeu què 

veia, els esports. És el que més m’agrada, veure persones fent el que els 

agrada, passant-s’ho bé..., i encara que no us ho creieu, això m’ajudava a 

sentir-me una mica millor, però també em desanimava, perquè ells no havien 

d’estar cada dia estirats al llit, sense poder fer res, sense ningú, avorrits, etc. 

Però després vaig descobrir que també hi havia un canal on feien esports però 

hi participaven els paralímpics, i quan ho vaig veure, cada dia mirava aquell 

canal, no em podia creure que altra gent que també tenia dificultats com jo, 

pogués fer l’esport que volgués, que li agradés.  

 

Un dia mentre veia el canal estaven fent una competició de patinatge sobre gel. 

Va sortir una noia a qui també li faltava el braç com a mi, però això no va ser un 

obstacle per ser Campiona del Món Juvenil 2007 en patinatge sobre gel, és 

clar, paralímpic. Després que es convertís en Campiona del Món Juvenil 2007, 

va dir unes paraules que em van fer plorar. Ella, a part que també li faltava un 

braç, va passar per una malaltia, però això no la va aturar per poder-la superar, 

i després, poc a poc, va anar entrenant fins a convertir-se en la millor del seu 

esport preferit. Però a part del discurs que va fer, va dir unes paraules que no 

oblidaré mai: “ Ser diferent no és una excusa ”. 
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El patinatge sobre gel era un dels esports que jo em podia estar hores mirant i 

no m’avorria, i això em va fer pensar que si jo també superava la meva malaltia, 

em voldria dedicar també al patinatge sobre gel. Entrenar, competir i, sobretot, 

gaudir del que feia. 

 

Quan tenia vuit anys, vaig aconseguir que la meva malaltia dels òrgans 

disminuís tant que em van permetre anar a l’escola, però amb cadira de rodes, 

perquè encara no em podien posar les pròtesis que substituirien la meva cama 

i el meu braç. Vaig passar tres anys a l’escola, i aquells tres anys van ser els 

pitjors de la meva vida, ningú m’acceptava, tothom em mirava, sentia tota mena 

d’insults contra mi..., i això em va arribar a fer tant mal que vaig haver de tornar 

a ingressar a l’hospital. Un altre cop allà, vaig recordar una conversa que, 

sincerament, em va fer molta gràcia. Una nena es queixava perquè tenia els 

ulls blaus i els cabells rossos i llisos, mentre que les seves amigues tenien els 

ulls marrons i els cabells castanys i arrissats. Ella va dir una frase que em va 

fer moltíssima ràbia: “Que per què ella havia de ser diferent dels altres”, això 

em va fer pensar que no sabien què era ser diferent, el mal que fa néixer 

diferent de tothom, no poder ser igual.  

 

Un any després, quan ja tenia dotze anys, em van tornar a donar l’alta, i  com 

que ja era bastant gran, em van posar les pròtesis que necessitava. Abans de 

tornar a l’escola, vaig haver d’estar sis mesos fent recuperació, però llavors ja 

podia anar caminant i agafar coses amb la mà esquerra. Em sentia més 

normal, tan normal, que en acabar els tres mesos que faltaven d’escola vaig dir 

als meus pares que volia fer classes de patinatge sobre gel. Ells em van dir que 

primer ho havien de preguntar al metge, i així va ser. A la següent visita li vam 

preguntar al metge i ell em va dir que seria una bona idea, començar a fer un 

esport, que m’animaria i m’ho passaria bé. En començar l’institut vam anar a 

una escola de patinatge sobre gel i allà vaig començar a fer les meves primeres 

classes. Molts passos que feien jo ja els sabia perquè els havia vist per la 

televisió i la tècnica per fer-los no em va costar gaire d’aprendre. 
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L’institut m’anava bastant bé, i a les classes de patinatge sobre gel, segons la 

professora, era una de les millors, i al cap de poc podria fins i tot competir. I així 

va ser, cinc mesos després, vaig fer la meva primera competició i vaig quedar 

en segon lloc. Vaig competir amb persones que també tenien dificultats com jo, 

però en el moment de competir, a totes se’ns oblidava que ens faltava una 

cama o alguna part del cos, i fins i tot a vegades ho arribàvem a fer millor que 

una persona sense discapacitats. Vaig anar competint i m’anava classificant 

per a les competicions més importants. Primer, em vaig classificar per a la 

competició de Catalunya, ja que jo era de Barcelona, i vaig classificar-me en la 

tercera posició. Després, tres dies abans del meu aniversari, vaig competir amb 

Espanya, i em va costar de creure-m’ho quan vaig quedar la primera 

classificada; va ser el millor regal que em podrien haver fet en tota la meva 

vida.  

 

Quan ja tenia quinze anys, i quan quedaven dos mesos per competir amb 

Europa, em vaig començar a trobar malament. Un altre cop els ronyons no van 

fer la funció que els tocava. Jo ja vaig pensar que portava bastant temps sense 

que em passés res greu per culpa dels òrgans. Em van haver d’operar i 

després vaig estar ingressada quasi onze mesos a l’hospital. En aquells onze 

mesos vaig estar cada dia pensant en la pista de gel, les ganes que tenia de 

tornar-hi i poder competir, ja que em vaig perdre la competició europea i em 

van haver de substituir, i van quedar en el quart lloc. Per sort, en aquella 

competició es classificaven els cinc primers. 

 

Vaig tornar a la pista quan em faltava menys d’una setmana per fer setze anys. 

Allà vaig anar patinant i vaig anar practicant el passos, ja que feia temps que no 

els havia practicat. Quan vaig acabar d’entrenar vaig anar a parlar amb la meva 

entrenadora, perquè s’havia de fer una competició mundial i m’agradaria saber 

qui ens representaria. Ella va dir que li agradaria que fos jo, però per culpa de 

la malaltia que havia tingut faria de substituta, però jo no em vaig rendir. A poc 

a poc, anava millorant la tècnica i per anar millorant cada dia em quedava 

entrenant cinc hores.  
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Quan faltava menys d’una setmana per a la competició, la que ens anava a 

representar es va fer mal al braç, així que vaig tornar a ser la representant de 

l’equip. Vaig haver de viatjar fins a Londres, i quan faltaven poques hores per la 

competició, vaig veure aquella noia que feia més de sis anys havia vist per la 

televisió mentre m’estava a l’hospital. Corrent la vaig anar a veure i em va 

desitjar sort. Però li vaig preguntar què feia allà, perquè ara ja era bastant més 

gran per poder competir contra nosaltres. Ella em va explicar que era jutgessa i 

quan m’ho va dir em vaig posar molt contenta, però alhora molt nerviosa 

perquè gràcies a ella em vaig voler dedicar a patinar sobre gel, i ara, que 

estigués allà i fos una del jurat... Però bé, ja s’anava apropant l’hora en què em 

tocava competir.  

 

Faltaven tres persones per sortir a la pista abans que em toqués a mi. Les vaig 

estar veient i eren una passada. Ara em tocava a mi, la meva entrenadora em 

va desitjar sort i que quan sortís a la pista comencés a patinar amb el cor, no 

amb el cap. Va ser el millor consell que em va poder donar. Vaig sortir a la 

pista, vaig patinar com mai no ho havia fet i quan vaig acabar em van fer 

quedar a la pista perquè era l’última de participar. Ja donaven la puntuació. Van 

eliminar tres persones. Ara només en quedàvem dotze. Van eliminar-ne set 

més. Ara només en faltaven cinc!, i jo estava entre una d’elles. Van eliminar-ne 

dues més, fent que ens quedéssim les tres millors. Com que no n’estaven molt 

segurs ens van fer repetir les actuacions, i aquest cop vaig caure però ho vaig 

dissimular bastant bé. Vam acabar i van dir la tercera classificada, era una noia 

de Rússia; ara només quedàvem una noia de l’Argentina i jo. Començaven a dir 

la primera classificada, i jo ja estava segura que no m’anomenarien, però no va 

ser així, van dir el meu nom!  

 

Em vaig convertir en la nova Campiona Paralímpica del Món 2016 en patinatge 

sobre gel. No m’ho creia, era el meu somni fet realitat. En aquell moment, la 

noia que estava fent de jutgessa, la que m’havia inspirat per dedicar-me a això, 

es va aixecar i tothom va callar. Es va dirigir a mi i em va dir: “Ja ho vaig dir, ser 

diferent no és una excusa”, i així va acabar. 
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Després d’aquesta meravellosa aventura vaig acabar el curs que em faltava de 

l’institut, i segurament creieu que em vaig dedicar a patinar sobre gel, oi? 

Doncs no us equivoqueu, ara sóc professora de patinatge sobre gel i estic molt 

orgullosa d’haver pogut superar les meves discapacitats. Espero que vosaltres 

també ho pugueu fer, ja siguin com les meves o unes altres de diferents. I mai 

no oblideu que: “ Ser diferent no és una excusa “. 


