
SER ASTRONAUTA NO ÉS IMPOSSIBLE 

 

Vet aquí una vegada, una noia de 13 anys que es deia Joana. Ella sempre 
havia somiat amb treballar d’astronauta, però la seva família li deia que no 
podia, que se n’oblidés; tot i així, ella seguia pensant que ho aconseguiria. 

Després de molts anys escoltant als seus pares que li deien que el seu somni 
era impossible, la Joana va decidir apuntar-se a una universitat d’amagat de la 
seva família. Com que no tenia gaires diners per poder pagar els estudis, va 
decidir posar-se a treballar com a dona de fer feines a casa de la seva veïna 
Yolanda, que feia temps que en necessitava una. Va pactar amb la seva veïna 
que cada mes li pagaria un sou. 

Un dia quan la Joana estava netejant, la Yolanda li va preguntar que per què 
necessitava tant aquells diners, que per què s’esforçava tant en aconseguir-los. 
A la família de la Joana mai li havia faltat res, ells deien que vivien bé sense 
tanta riquesa. 

—Així els meus pares no m’han de pagar les coses que em compro —va dir la 
Joana dissimulant i amagant la realitat. 

La Yolanda sabia que la seva veïna no deia la veritat, però va deixar passar 
aquella mentida perquè pensava que alguna raó hauria de tenir. 

El dia 28 de març, quan la Joana anava cap a casa de la seva veïna per rebre 
la paga, només es repetia: 

—Avui compliré el meu somni! 

La Joana estava tan nerviosa que va caure al terra i es va donar un cop al cap 
amb un arbre. El carrer sencer va anar a ajudar-la i, per casualitat, la mare de 
la Joana estava passejant per allà. Com que va veure que hi havia molta gent 
acumulada, es va apropar a veure què passava. 

Quan la Joana es va aixecar, estava a l'hospital amb els seus pares i la 
Yolanda. Tots tres li van donar una abraçada ben forta i el pare va preguntar la 
Joana: 

—Per què t’has posat a treballar a casa de la Yolanda? 

La Joana va explicar, amb tota sinceritat, que s’havia apuntat a una universitat 
d’amagat i que, per això, s’havia posat a treballar. 

—El meu somni sempre ha sigut aquest. Vosaltres sempre em dèieu que era 
impossible i que no ho aconseguiria —va dir la Joana mentre els seus pares la 
miraven i s’adonaven que s’havien equivocat no fent-li costat. 

Tots dos van fer-li una abraçada a la Joana. 

—Perdó, ho sentim molt —va dir el pare mig plorant. 

—Si vols ser astronauta, estic segura que ho aconseguiràs —va dir la mare 
amb un gran somriure a la cara. 

Després de cinc anys estudiant a la universitat, la Joana va aconseguir el seu 
somni de ser astronauta i va demostrar als seus pares que tot és possible amb 
constància i esforç. 



 


