
La vida de les formigues 

 

 
Imagini’s un univers… És el seu univers, pot tenir tot el que vulgui. Estrelles, llunes, 

planetes, mons… I quan tengui tots aquests element volant per la seva imaginació, fixi’s 

en un món en concret. Pot ser com a vostè li agradi; un món urbà, un món de xocolata, 

un món ple de boscos… Com vulgui, sap? 

Ara… Vull que s’imagini una formiga. Si senyor. Una formiga, Joana 

 

Està en una situació complicada. Viu al jardí. Fa molts d’anys, ella i la seva família i 

companyes, eren felices, feien una vida com les de totes les formigues. A l’estiu 

treballava de sol a sol, per a desprès hivernar. Però fa una època, el seu formiguer està 

greument amenaçat. Moltes vegades, han intentat demanar ajuda a les formigues de 

l’altre formiguer, però això implica travessar el jardí, i són massa perill d’un sol cop. 

 

Avui la papallona els ha fet una visita per oferir-los la seva ajuda a un preu bastant 

econàmic. Joana i Pere, com cada setmana, han refusat la seva oferta, encara que és el 

que més desitgen. Fa temps que es plantegen anar a l’altre formiguer a cercar ajuda, 

però tenen dos fills petits, i… 

 

De sobte comenta a entrar aigua a les galeries. Dani, el fill petit dels amos del Jardí, ha 

sortit a jugar. Un pic i un altre, colpeja les parets de l’habitacle amb violència, fent que 

molts de membres de la comunitat s’ofeguin en l’intent desesperat de fugir. Joana i Pere 

es miren. És el moment d’escapar. 

 

Sense dur res més que el que porten a sobre, marxen camí a la incertesa. 

 

Caminen hores i hores, pareix que el dia no ha d’acabar mai. Uns dies abans de partir, 

han rebut noticies dels seus companys, que ja fa temps que ham marxat. Diuen que son 

al cau d’una rata, que no els deixa passar. 

 

Després de caminar dies i dies sense descans, arriben al cau. Joana i Pere no tenen més 

forces. Ja s’imaginaven que seria dur, però ara s’adonen que no saben si podran resistir. 



La rata espera vigilant, i a na Joana li sembla que els ulls estan plens de malícia. Però… 

els deixa passar. 

 

Lluny endevinen el munt de sorra que hi ha a la boca de l’altre formiguer. Allà, milers 

de formigues traginen queviures per atendre els nouvinguts, que arriben exhausts. 

 

El cor li comenta a bategar d’emoció, per fi, potser tendran una vida plena de pau… 

 

No pot respirar. Veu el seu fill redolar per terra, arrossegat per un corrent d’aigua. La 

filla crida desesperadament la mare, mentre els seus pulmons s’omplen d’aigua. Pere 

està estès al terra, inconscient. Amb l’últim alè als llavis, Joana observa tot un futur 

esfondrar-se. La rata els ha enganyat. 

Ja no somiaran la fi dels conflictes, no veuran els seus fills créixer, no treballaran de sol 

a sol, no hivernaran… 

 

Perquè tot ha acabat 


