
UN VIATGE D’ALLÒ MÉS NORMAL 

Hi havia una vegada una formigueta menuda i eixerida. Aquella formiga, tenia 

un somni, poder volar!!! Però com ja sabeu les formigues no volen. La 

formigueta era molt feliç i es deia Maria. A part del somni de poder volar, tenia 

molts més, com per exemple el de fer-se amiga d’un lleó, pujar dalt d’una 

girafa, poder veure tot el mon, fer surf amb un dofí... Un dia per accident, quan 

anava amb les seves amigues a buscar menjar, van veure un lleó ferotge que 

estava plorant. Les formigues van fugir, però la formigueta Maria se'l va quedar 

mirant i li va preguntar: 

- Què et passa?  

El lleó amablement li va assenyalar la seva pota. La Maria va veure que tenia 

un clau clavat al peu, va intentar treure-li, però no hi havia manera. De sobte, 

va passar una serp.  

-    Hola, sóc la serp Maturila, i vosaltres com us dieu? 

-    Jo em dic Maria, encantada de conèixer-te. 

-    Jo em dic Poruc- va dir el lleó. 

-    Doncs què, us ajudo? - Va dir la serp. 

-    Sí, si us plau- Va respondre la Maria. 

Aleshores la Maturila va agafar-se de la branca d'un arbre i va estirar del clau 

fins que va sortir disparat. A saber on va anar a parar aquell clau!  

El lleó va dir: 

- Gràcies, moltes gràcies, moltíssimes gràcies.  

Després de tot aquell drama, van començar a buscar la colònia de les 

formigues on vivia la Maria, però no hi havia manera, s’havien perdut en aquell 

enorme bosc. Van estar caminant durant moltes i moltes hores, però per molt 



que buscaven no ho trobaven. El lleó poruc deia que es rendia, la serp deia que 

no podia més i, de broma, deia que li feien mal les cames. Però la formigueta 

Maria no es rendia, deia que ella no pararia fins que trobés la seva colònia de 

formigues. 

Es va fer de nit, per sort van trobar una cabana molt i molt petita. Estava feta de 

palla i una mica de fang. Van entrar dins i estava tot fosc, no s'hi veia res de 

res. Estava tot completament a les fosques. 

Tan la Maturila, com la Maria i el Poruc es van arraulir entre ells i es van quedar 

adormits. No m’estranya, amb el que havien caminat, devien estar 

cansadíssims. Només sortir un raig de sol, la formigueta Maria es va despertar i 

va cridar: 

-    Desperteu, desperteu! Que ja s'ha fet de dia! 

-    Ai, deixa'm estar, que no veus que és molt d'hora?- Va renegar el lleó 

Poruc. 

- Val, val, ara m'aixeco. – Va dir la Maturila. 

Van començar a caminar una altra vegada, el lleó Poruc tornava a renegar: 

-    Ai, ai, que no veus que caminar cansa moltíssim? 

-    Vinga, que ja estem arribant. - Els deia la formiga intentant animar-los. 

La Maturila no es queixava... de moment. Bé, van caminar tant que van 

arribar a una enorme platja amb molts vaixells. La Maria va veure que 

estaven prou bé i que podrien aguantar el pes d'un lleó, d'una serp i, és 

clar, d'una petita formiga. Van pujar en el més gran i es van endinsar en 

aquell enorme mar. 

Feia molt de vent, tant, que es va emportar la formigueta. El lleó Poruc i la 

serp Maturila no es van assabentar. La Maria estava volant! Estava volant! 



Però no s'adonava que s'estava allunyant. Només estava alegre perquè 

veia que per fi, havia complert el seu somni. 

El vent va parar de bufar i la Maria va caure. Per sort, abans de tocar el mar va 

aparèixer un dofí que la va agafar. La formigueta havia tornat a complir un altre 

somni, estava fent surf amb un dofí! 

-    Com et dius? - Va preguntar el dofí a la Maria. 

-    Jo em dic Maria, i tu com et dius?  

-    Jo em dic Rafael, encantat de conèixer-te. 

En Rafael va nedar i nedar fins que la barca van trobar. 

- La meva barca! -Va cridar la Maria. 

El dofí va deixar a la formigueta a sobre la barca i, abans que s'anés la Maria 

va dir: 

-    Espero que ens tornem a veure. 

-    Ha estat el millor dia de la meva vida, fins una altre! – va dir la Maria. 

El dofí s'allunyava molt, tant que ja no es veia. El Poruc i la Maturila estaven 

dormint encara i la formigueta no els va voler dir res i es va posar a dormir amb 

ells. 

Al despertar van veure que estaven en un riu al mig del bosc, la formiga 

reconeixia el lloc on estaven. Sabia que per allà a prop estava la colònia de 

formigues on vivia ella. En Poruc i la Maturila ja estaven desperts. Tots junts 

van sortir de la barca, es van endinsar al bosc i allà mateix estava la colònia de 

formigues.  

La formiga Maria es va acomiadar donant les gràcies al lleó Poruc i la serp 

Maturila, que se’n van anar. La Maria va entrar dins la colònia i es va trobar 

amb la seva família que l'enyoraven. 



Ves a saber si aquella colla d'amics es tornarien a trobar! 
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