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Marta, Hugo
i Max la formiga
Marta tenia un germà bessó de 4 anys, Hugo.
A tots dos els agradava molt jugar junts/es a
milers de coses. Els encantaven les llaminadures, però la seva mare només deixava que
les mengessin en ocasions especials. I l’endemà era una ocasió especial, era l’aniversari
dels dos!!
Per fi havia arribat el dia de l’aniversari. Hugo
i Marta portarien caramels als/a les seus/ves
amics/gues del cole per celebrar-ho. Marta i
Hugo també tenien una amiga una mica especial, la formiga Max. Quan van arribar aquell
matí a l’escola, el primer que van fer va ser
anar corrents a l’entrada del formiguer de la
seva amiga. Volien donar-li a Max una llaminadura de les més sucoses per celebrar el
seu aniversari.
Per fi Max va treure el cap. Era una formigueta encantadora, petita però molt llesta. La
formiga sempre els explicava les aventures
del formiguer.
Aquell matí, mentre escoltaven Max i rosegaven les llaminadures, van començar a caure unes gotetes del cel... Ohhh, nooooo, estava
plovent!!
Així que van haver de deixar la seva amigueta al pati i ficar-se corrents a la classe.

Marta i Hugo sabien que els dies de pluja eren
terrorífics per a les formiguetes. Com que no
va deixar de ploure en tot el dia, van tornar
a casa molt preocupats/des.
Durant dos dies va estar plovent sense parar,
fins que per fi va sortir el sol. El primer que
van fer aquell dia en arribar a l’escola va
ser anar corrents al racó del pati on hi havia l’entrada del formiguer de la formigueta
Max.
- Maaaaaaxxxx, Maaaaaxxxxxx, on ets???
Però Max no apareixia. Marta i Hugo estaven
molt tristos/es.
Tot d’una va succeir: Marta i Hugo van observar atònits/es com una pedra de la mida
d’una mà va començar a caminar.
- Mira Marta! —va dir Hugo—, aquesta pedra
es mou sola!
Marta la va aixecar amb molta cura. I... sorpresa! Allà hi havia tooootes les formigues del
formiguer de Max, i ella al capdavant!
Els nens i les nenes van saltar, botar, cridar i riure; per fi havien trobat la seva amigueta. Ràpidament van envoltar la formiga i
li van demanar que els expliqués què havia
passat durant aquells dies de pluja. Max els

va explicar amb pèls i senyals els esdeveniments:
- Tot va començar amb la pluja. L’entrada del
formiguer es va ensorrar amb l’aigua i les
formigues varem tenir por. Tot d’una el formiguer sencer va començar a omplir-se d’aigua, així que ens varem amagar en un dels
túnels més grans.
Les formigues-nois van començar a discutir
com arreglar els túnels i els van dir a les formigues-noies que no es preocupessin de res,
que ells s’ocuparien de tot.
— I què vareu fer les noies llavors?, va preguntar Hugo amb expectació.
—Doncs varem decidir posar-nos nosaltres
també a la feina: «som-hi!» Ens varem repartir les tasques: una cavava un túnel, una altra
cantava per alegrar-nos el treball, una altra
s’encarregava d’ajudar a treure terra...
—I què va passar ? Van cridar Marta i Hugo
amb entusiasme.
—Doncs que ens varem trobar una pedra
enorme interrompent la sortida. Llavors ens

varem adonar que les noies del formiguer
no érem suficients com per poder empènyer
l’enorme pedra cap a fora. Necessitàvem totes
les formigues del formiguer, nois i noies.
Finalment ens varem posar totes les formigues d’acord i, empenyent, varem aconseguir
arribar fins al pati: «¡Just heu arribat per ajudar-nos. Ja no podíem més. Estàvem cansadíssimes, totes les formiguetes.»
Marta i Hugo van tornar a casa molt feliços/
es. Aquell dia, durant el sopar, van explicar a
la mare i al pare que havien après una nova
lliçó. Que junts/es podien aconseguir més coses i que els ho havia ensenyat Max.
De seguida la mare va preguntar:
—I qui és aquest Max, Un dels nens grans del
cole?
Hugo i Marta es van mirar, es van picar l’ullet
i es van prometre que mai explicarien que va
ser la formiga Max qui els havia donat aquella meravellosa lliçó: que els nens i les nenes,
junts/es, ho fem tot millor.

PAUTA PER AL COMENTARI
· Pregunta per als nois: Us agrada treballar/jugar sols amb nois?
· Pregunta per a les noies: Us agrada treballar/jugar sols amb noies?
· Pregunta per a tots/es: És millor treballar/jugar noies i nois junts/es? Per què?
· Expliqueu un treball/joc que ha sortit molt bé perquè ho heu fet nois i noies junts/es.
· Totes i tots som capaços de treballar/jugar igual de bé?
· Llavors, SOM TOTES I TOTS IGUALS?
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