
 
 
 
 
Fa unes dècades, hi havia un nen en un país llunyà, on la gent parlava un 
idioma que semblava extraterrestre. Aquest nen era molt feliç amb la seva 
família, amb els seus amics i, sobretot, al país on vivia. 
 
Com tots els nens, jugava molt, li agradava molt l'esport, només per jugar, però 
veure'n també. Un dia, feia un quart de segle, quan el nano tenia una dècada, 
va passar una cosa increïble. El nostre heroi va enamorar-se. La sorpresa és 
que l'amor que sentia, i que sent des d'aquest moment, no era cap a una altra 
persona, sinó cap a moltes persones. És més, cap a un club que es diu Futbol 
Club Barcelona. El nano, des del primer moment, adorava com jugaven, els 
veia quan podia des de lluny i somniava arribar a veure'ls un dia en directe. 
 
El temps passava, el nano va convertir-se en un noi, el noi en un home, però 
l'amor que sentia no va canviar. Mentrestant, vivia la vida, tenia les seves 
parelles, altres equips que adorava, però el que sentia pel primer mai canviava. 
No parava de somniar i, a poc a poc, va començar a actuar per fer el seu somni 
veritat.  
 
En un primer pas, quan ja podia, va aconseguir un viatge per arribar a la terra 
del seu equip. Tot i que ni el viatge amb la seva companya, ni al final el partit va 
sortir com esperava, però això no va afectar el que sentia, va tornar-se més fort 
i va començar a fer més coses per viure el seu somni.  
 
De segon pas, va viure en un país a prop d'aquest, per aprendre el seu idioma i 
conèixer la seva cultura. L'experiència que va tenir en aquest país tampoc va 
ser com pensava, així, un any després, va tornar al seu país. Els mesos 
passaven però no trobava el seu lloc, li faltava acabar el que havia començat 
feia anys. Amb tant de temps i tant d'energia que li havia costat..., no podia 
deixar-ho. Un dia va decidir que viatjaria cap a aquest país i, passés el que 
passés, intentaria fer el seu somni veritat. 
 
El segon partit que va veure en directe tampoc va tenir el resultat esperat, tot i 
que no era just de cap manera com van acabar. En aquest moment, ja estava 
tan a prop de casa del seu equip que ja no tenia altra opció, que anar cap allà i 
fer tot el possible per viure tot el que somniava des de molt petit. 
 
Avui, el nostre heroi està vivint el seu somni, de veritat. Com tothom, té els 
seus problemes, però està molt orgullós i feliç per tenir la valentia de fer tot el 
que ha fet per arribar on és. Ara, mentrestant, viu els moments somniats, busca 
nous somnis per fer de veritat i intenta ajudar altres persones per aconseguir el 
mateix... 
 

Moltes gràcies! 
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