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PERSEGUINT UN SOMNI

Hola, em dic Cloe, vaig a contar com vaig aconseguir el meu somni:

“Als tres anys els meus pares m'apuntaren a classes de ballet per a que fora una ballarina

com ma mare, a una activitat on sols s'apuntaven les xiques perquè deien que era un 

esport molt femení i si s'apuntava algun xic es burlaven d'ell. 

A mi mai m'ha agradat el ballet, però anava perquè era el que els meus pares esperaven 

de mi. 

En el pati, sempre em fixava com es divertien els meus companys mentre jugaven a 

futbol, però com sempre no deixaven jugar a les xiques, perquè deien que nosaltres no 

sabem jugar, que ens farem mal, que no sabem pegar-li al baló, que no marcaríem cap 

gol…

Als onze anys a classe de ballet va vindre un xic al que li agradava moltíssim ballar. Al 

principi totes les xiques es burlaven d'ell, fins que van vorer lo bé que ho feia, ballava molt

millor que jo i que quasi totes…

Al final de la classe ens vam presentar, ens vam fer molt amics, es deia Clement 

Li vaig contar el meu problema amb el ballet i el futbol. M'aconsellà dir als meus pares lo 

que m'agradava, però jo tenia tanta por a que s'enfadaren. 

Al dia següent em van despertar els meus pares, volien dir-me una cosa.

Em digueren que m'anava a mudar a Madrid per a que me poguera fer ballarina 

professional  i que m'havien inscrit allí a una escola de ballet molt important i així podria 



fer-me gran ballarina, com ma mare haguera volgut ser. Jo els vaig dir que no, no 

abandonaria el meu cole i tampoc als meus amics. Em van dir que després em penediria. 

Volien dir-me una cosa més, però vaig eixir molt enfada de casa. 

Al tornar a ma casa, pensant en que dir, vaig entrar però no vaig dir res, em sentia mal per

el que els havia dit, però tampoc volia fer el que volien, jo no volia anar a ballet, volia jugar

a futbol.  Però el somni de ballar no es el meu -JO NO VUIC SER BALLARINA, VULL SER

FUTBOLISTA…

Mentre esperava a que Clement arribara a ballet mirava a l'altre costat de la acera, on hi 

havia un camp de futbol. Vaig estar una estona pensant si podria anar a jugar amb ells 

mentre ma mare pensava que estava en ballet. 

Vaig anar a l'oficina del futbol per preguntar si podia apuntar-me, al principi es van riure de

mi i finalment m'acompanya a parlar amb  l'entrenador. Quan vaig anar em va donar un 

poc de vergonya que tots em miraren i també de ser la única xica. Li vaig dir a 

l'entrenador que volia jugar i es va començar a riure, va dir:” una xica, una xica vol 

apuntar-se a futbol? Des quan?” Tots els xics es van començar a riure, i enfada vaig dir: “ 

De ara, les xiques i els xics volem i podem apuntar-nos a futbol o al que vulguem”. Al 

entrenador li va sorprendre ixes paraules i em va dir que podia començar eixe mateix dia. 

Tots entrenàvem i ningú era capaç de passar-me el baló, perquè a una xica no li'l 

passarien així com així.

Vaig estar anant tots els dies a entrenar i els meus pares no s'assabentaven de res, 

pensaven que estava en ballet. 

Un dia en un entrene tocava fer un partit i un company, per fi, em va passar el baló, em 

vaig anar de la meua porteria fins a la contraria en el baló en els peus, ningú em podia 

parar, vaig arribar davant de la porteria, i GOOOL, estava super contenta perquè ja me la 

passaven, marcava molts gols, no es reien de mi, però el més important era que ja era 

una més de l'equip. 



Quan va acabar el entrene, em vaig anar corrent a la porta de la classe de ballet, per a 

que ma mare m'arreplegara com sempre. Em vaig trobar a Clement i li vaig contar tot, 

estava molt feliç, però ell tenia una cosa que dir-me. Va dir que ma mare havia cridat a la 

classe de ballet i la mestra li havia dit que no estava, que feia temps que no anava. També

m'aconsellà dir-li la veritat ja als meus pares perquè estarien molt enfadats amb mi. 

Va arribar ma mare i vaig entrar al cotxe, cridava molt enfada, em va dir: “Si no vas a les 

classes de ballet, on vas?.” No vaig ser capaç de contestar.

Quan vam arribar a casa ma mare li ho va contar a mon pare, ells em van preguntar 

perquè no estava anant a classe de ballet i per fi vaig dir-ho, que anava a entrenar a 

futbol,que era el que volia fer. Els meus pares cada vegada estaven més decepcionats i 

enfadats amb mi, me van dir que m'anara a dormir.

Al mati em va despertar ma mare, va dir que ens anàvem a un lloc. Em vaig quedar 

sorpresa, els meus pares m'havien portat al partit. Vaig estar tot el partit jugant com mai. 

Va ser el millor dia de la meua vida. Quan vaig acabar, els meus pares em van dir que 

Clement els havia dit tot, que havien estat anant al camp de futbol a veurem entrenar. Al 

veurem jugant havien comprés que era jo qui tenia que decidir el meu futur, fent el que 

m'agradava a mi. 

Ells em van dir que ho entenien, que la culpa havia sigut d'ells per no haver-me preguntat 

que volia fer.

Li vaig donar les gràcies a Clement, si no haguera sigut per ell...

Ara en 30 anys Clement és un ballarí molt famós, i jo continue dedicant-me al futbol 

professional. “Mai abandones el teu somni, lluita per ell!”

Per sort en l'actualitat les coses són un poc diferents, no hi ha tanta desigualtat de gènere 

en fer el que cadascú vol, encara que tenim que seguir lluitant per a que desaparega. 


