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Les formigues 
s’han constipat
M. Carme Roca
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Anna és una xiqueta menuda, pigatosa  
i de cabells rojos. Com que és molt alegre, 
sempre somriu. Un somrís dolç, 
que s’apega, com les ganes de jugar.



Té set anys i està feta un belluguet. 
No para mai quieta. 
Amunt i avall, avall i amunt. 
Caminant, saltant, ballant... 
A més, sempre va molt atrafegada. 
Com les formigues.
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Hui Anna les va observant. 
Ho fa sovint, això. Aponada, mira el cau 

que hi ha al costat d’una alzina. 
Li agrada veure com caminen, l’una 

darrere de l’altra. En fila. Una fila ben feta,  
i no la que fan a l’escola. 

La senyoreta sempre els marmola, 
perquè no la fan bé, que si l’un va per ací,  
que si l’altre va per allà.

Com s’ho fan les formigues  
per a anar tan ordenades?
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A Anna no li agraden només les 
formigues, no. Li agraden tots els 
animals. Molt. Té sort perquè viu  
en el camp i així en pot veure un muntó.

Diu que de major vol ser veterinària  
i tindre’n cura. 
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És clar que per a fer-ho haurà d’estudiar 
i... la veritat és que no li agrada massa 
anar a escola. Però bé, encara és menuda.
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