
 

 

El somni de la Salomé 

 

Hi havia una vegada una nena que es deia Salomé que es va quedar òrfena als deu anys. 
La Salomé vivia amb la seva àvia Felipa, que l’estimava moltíssim. La Salomé i la seva 
àvia eren molt pobres, i per això vivien en una casa vella i abandonada plena de 
fantasmes. 

A la Salomé li agradava molt jugar a futbol, i sempre que podia anava amb la pilota 
amunt i avall tot el dia. Als matins, a l'hora del pati, el que més agradava a la Salomé 
era jugar a futbol amb els seus companys de classe. I quan sortia de l'escola feia el 
mateix, se n'anava corrents a casa, feia els deures, ajudava la seva àvia Felipa i després 
li demanava permís per anar a jugar a pilota al parc. 

La Salomé somiava  arribar a ser una futbolista professional. La seva especialitat eren 
les xilenes: saltava d'esquena a la porteria fins a posar-se cap per avall i, tal com li venia 
la pilota…, xutava i… gol! No fallava mai. Sempre marcava. Era espectacular!!! 

 

El somni de la Salomé 

 

Una tarda, però, mentre la Salomé practicava al parc la seva famosa xilena, va aparèixer 
un marcià molt curiós amb el cap com una pilota, unes orelles que semblaven uns 
guants de porter i una molla per cos molt divertida. 

–Com te dius, nena? –va preguntar. 

–Salomé, i vostè? –va contestar ella.  

-–Em dic Víctor –va dir–, sóc entrenador i he vingut per convidar-te a un campionat de 
futbol que es juga al meu planeta. M'agrada molt com fas les xilenes! Ets molt bona, 
saps?  

La Salomé li va donar les gràcies pel comentari i va dir-li que li feia molta il·lusió la 
seva invitació, però que no podia faltar a classe, i que, si ho feia, abans havia de 
demanar permís a la seva àvia.  

–Suposo que es tracta d'un campionat de noies, oi? –va preguntar. 

–Sí, no pateixis. Al meu planeta només juguen a futbol les noies. Els nois són molt 
matussers amb la pilota. Ah!, i quan parlis amb la teva àvia digue-li que, si vinguessis al 
meu planeta, també hi ha escoles on podries estudiar. 

Molt contenta, la Salomé va anar corrents a casa seva a demanar permís a la seva àvia 
Felipa: 



–Àvia, àvia –va dir-li emocionada–, m'han convidat a un campionat de futbol!!  Deixa-
m’hi anar, sisplau, àvia Felipa! T'imagines si em fan un contracte? Podria fer realitat el 
meu somni, tu ja no hauries de treballar mai més i podríem anar a viure a una casa sense 
fantasmes. Sisplau, àvia, deixa que ho intenti!!  

L'àvia Felipa va donar permís a la Salomé, en Víctor va posar en marxa la seva nau 
espacial i en un tres i no res van arribar al seu planeta. 

Ja des de l'espai podia sentir-se el brogit del públic. La final del campionat estava a punt 
de començar. 

La Salomé no s’ho podia creure: suspès a l'espai, sostingut per uns estels, hi havia un 
gran estadi de futbol ple a vessar.  

L'entrenador va presentar la Salomé a la resta de l'equip. La Salomé estava encantada, 
totes les seves companyes eren jugadores del planeta Terra que, com ella, havien estat 
convidades pels marcians. 

–Vinga, Salomé, t'estàvem esperant! –van dir-li les seves companyes–. El partit està a 
punt de començar! Ens han parlat molt de la teva famosa xilena. Amb tu segur que 
guanyem! 

Efectivament, la Salomé va jugar un partit espectacular, l'estadi sencer li feia l'onada 
cada vegada que tocava la pilota i, com ja es veia a venir, la Salomé va fer guanyar al 
seu equip. 

Després de l'èxit, en plena celebració de la victòria, l’entrenador va preguntar a la 
Salomé si volia quedar-se al seu planeta per jugar la resta de la lliga. La Salomé li va 
contestar que si podia continuar estudiant i podia portar-hi la seva àvia Felipa, podien 
comptar amb ella. 

–I tant!! –li va dir el marcià– Estaríem encantats que portessis la teva àvia. Mentre tu 
vas a buscar-la, jo mateix us prepararé una caseta al lloc més bonic del meu planeta 
perquè us hi pugueu instal·lar. 

Sense perdre més temps, la nena va tornar a la Terra a buscar la seva àvia Felipa. Però 
quina va ser la seva sorpresa quan, en arribar-hi, se la va trobar morta i envoltada 
d'aquells fantasmes fastigosos. Desolada, la Salomé no parava de plorar. Ara que havia 
aconseguit el seu somni, no podia compartir-lo amb la seva àvia Felipa. 

“No val la pena que torni a jugar a futbol, ara que l'àvia Felipa ja no hi és. Amb qui 
compartiré la meva alegria quan guanyi un partit?” 

Però llavors, silenciosament, se li va acostar un fantasmet petit que era bo i li va dir: 

–Salomé, no ploris. La teva àvia em va deixar un missatge per a tu abans de morir. Em 
va encarregar que et digués que se n'anava contenta i feliç, perquè finalment havies 
aconseguit el teu somni. Així que no ploris més, Salomé. Fes cas a la teva àvia que tant 
t’estimava i vés a jugar. Les teves companyes d'equip t'estan esperant per jugar el 
pròxim partit. Vinga, noia, que hi arribes tard!!  

La Salomé va fer cas al fantasma bo i va tornar amb les seves companyes, que l'estaven 
esperant.  



I aquell any, a més de fer-se realitat el somni de la Salomé, el seu equip va guanyar  el 
campionat de lliga per primera vegada en la història.  
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