
UN SOMNI PER COMPLIR

Pseudònim: Iker

-Bona vesprada, vinc per publicar el meu llibre -va dir Eli molt simpàtica.

-Hola, no acceptem aquests llibres -apartant el llibre.

-Perquè? Si ni tan sols ha llegit el títol -Eli estranyada, no sabia perquè aquell 

home no volia llegir el títol del seu llibre.

-Li torne a repetir, dona, que no publiquem aquests llibres -sense deixar de 

posar eixa veu tan greu,  terrorífica

-És el fet de ser dona? -Eli ja estava una mica enfadada pels seus comentaris-. 

Ara em crec el que deien d'aquesta editorial... -deia xiuxiuejant.

-No és el fet de ser dona, sinó que el seu llibre no m'atrau –ja no sabia com 

respondre, estava amb dubtes.

-Deixe d'inventar excuses, però que sàpiga vosté, senyor, que no vaig a rendir-

me, vaig a lluitar pels meus somnis -va donar mitja volta i se'n va anar d'aquell 

lloc.

Va arribar a sa casa plorant, no volia parlar amb ningú. Tota la seua família 

intentava animar-la, però va ser el seu cosí menut, a qui li encantaven els seus 

contes, qui li va traure un somriure quan li va dir que li llegira el seu llibre. Tots 

van anar al menjador, es van seure al terra i Eli va començar.

Escoltaven Eli com si fóra la seua cançó preferida, sentien que la història els 

estiguera passant a ells mateixos. En acabar el seu cosí es va apropar a la 

seua tia i li va dir a cau d'orella:

-El teu conte és el millor que he escoltat mai, ets la millor tia i escriptora del 



món- i tot seguit li va fer un petó.

Eli es va emocionar amb les paraules que li va dir el seu cosí, aquesta era la 

força que li faltava.

Així que, al dia següent, va anar a l'advocat per defensar la seua postura i la 

d'altres dones que també volien publicar un llibre. Li va contar el que li havia 

passat i li va dir:

-Tinga paciència senyora, aquestos processos són llargs. Però li assegure que 

el publicarà, confie en mi- deia l'home molt segur.

-Moltes gràcies- li va dir Eli amb un somriure.

L'any 1995 Eli estava asseguda signant el seu nou llibre. Havia una cua 

immensa, no s'ho podia creure, estava molt contenta. El seu cosí estava al seu 

costat quan de sobte va veure un home. Eli estava estranyada, reconeixia 

aquella cara. No sabia què dir, estava bloquejada, només li venia una olor 

d'alguna colònia que ja hi havia olorat abans i no era en la signatura de llibres. 

Després d'uns segons mirant-se l'home li va dir:

-Hola, Eli, m'ha encantat el teu llibre. M'alegre molt per tu, no hauria d'haver 

sigut tan cabut, deuria haver acceptat la teua proposta.

Ja deia jo que em sonava d'algun lloc aquest home -va pensar Eli.

-Hola, ja veig que ara estàs penedit... doncs que veja vosté amb els seus propis

ulls... vaig dir que compliria el meu somni i ací estic, amb la meua primera 

signatura de llibres.

-Li he de confessar que el seu llibre és el millor que he llegit mai al meu fill, 

-deia l'home amb una mica de ràbia- però la veritat és que és una molt bona 

escriptora.



-Moltes gràcies, senyor -va dir Eli molt simpàtica.


