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Sempre hi ha esperança 

Tot va començar a Rubí, una ciutat on tothom es coneix com si fos un petit 

poble. Allà vivia la Gemma, una noia de catorze anys la qual era una 

apassionada del bàsquet. Era molt alta,  fet que li permetia jugar sempre de 

pivot en el seu equip. Tots el que la coneixen la descriuen com una persona 

amable, generosa i divertida. Cada dimarts i dijous entrenava dur amb el seu 

equip, no hi havia faltat mai, sempre se les manegava per entregar a temps les 

tasques escolars, i així no haver de faltar a cap entrenament. Però el que més li 

agradava a la Gemma, sense dubte, era jugar els partits. El que no sabia era 

que el començament de les seves desgràcies seria a la tornada d’un gran partit 

el qual havien guanyat. 

El dissabte a la tarda, després d’haver guanyat un partit contra el CB 

Cerdanyola, els pares de les jugadores les van convidar a prendre un refresc. 

Després d’això, van pujar tot als cotxes per tornar a casa. La Gemma anava 

amb els seus pares i dues noies més. A la ràdio s’escoltava l’última cançó de 

Txarango. Les tres noies cantaven alegrement quan de sobte una sotragada 

molt forta va fer que la Gemma sortís disparada pel vidre del davant. 

Era això l’últim que recordava quan es va despertar a l’habitació d’un hospital. 

No entenia res, no sabia què feia allà. Va intentar baixar del llit buscant 

respostes al que estava passant, però... no va poder anar gaire lluny ja que de 

seguida va adonar-se que no sentia les cames. Es va espantar molt i va 

començar a cridar. Van venir les infermeres i finalment la van poder 

tranquil·litzar. Tot seguit van entrar el seus pares i li van explicar el que havia 

passat. Havien tingut un greu accident de cotxe, tots van sortir il·lesos menys 

ella. Es va donar un fort cop a l’esquena. La Gemma no s’ho podia creure, es 

preguntava si allò li estava passant realment a ella. Semblava un somni però la 

realitat era dura i esquinçadora. Havia perdut la mobilitat de les dues cames. 
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El primer que li va venir al cap quan li van donar la notícia va ser el bàsquet, ja 

no sabia s’hi podria torna a jugar. La Gemma va caure en una gran depressió, li 

va costar molt acceptar la notícia. Hauria d’anar amb una cadira de rodes la 

resta de la seva vida. 

Passat un any, i després de moltes operacions, repòs i rehabilitació la seva 

vida havia donat un gir complert. Un dia va veure una noia al parc amb la 

mateixa discapacitat que ella. Però... què passava? Aquella noia tenia alguna 

cosa diferent a ella... Al final, va descobrir què era allò que la feia diferent; era 

feliç. La Gemma ho entenia, ella des de l’accident no havia tornat a ser-ho, a 

més, estava enfadada perquè no podia jugar a bàsquet.  

Un dia a la consulta del fisioterapeuta, mentre esperava el seu torn, va entrar 

per la porta aquella noia del parc, es van saludar i van començar a parlar sobre 

la situació en la que es trobaven. Era la primera vegada que la Gemma parlava 

amb un desconegut sobre la seva discapacitat. La noia li va apuntar el seu 

telèfon en un paper i li va dir que si algun dia tenia ganes de parlar més, que la 

truqués, que es deia Esperança.  

Aquell nom la va animar a trucar i finalment van quedar un dia. Van parlar una 

bona estona i es van entendre molt bé.  L’Esperança la va convidar a jugar a 

bàsquet adaptat amb ella.  La Gemma s’ho va pensar molt, ja que no havia 

trepitjat una pista des de l’accident. Finalment, la seva família la va animar i, va 

anar. No s’ho podria creure era molt emocionat, com ho feien per jugar tan bé? 

Va buscar informació sobre l’esport i poc a poc es va anar animant.  Al principi 

li van costar molt els entrenaments. Era diferent al bàsquet que ella coneixia 

però en poc temps va adquirir noves habilitats. Al primer partit que va jugar 

estava molt nerviosa i pensava que no seria capaç de fer-ho, però no va ser 

així. Durant el partit, el primer cop que li van passar la pilota, no sabia què fer, 

tenia por. Va mirar al públic i a les seves companyes. Va veure l’Esperança que 

li deia que tirés, que podia fer-ho. I així va ser. Va anotar un triple. Tot el públic 

es va aixecar per aplaudir. La Gemma va sentir una sensació que feia molt 

temps que no sentia, era alegria. La vida tornava a tenir sentit per ella i va 

pensar que quina sort que sempre hi hagués una Esperança. 


