Barcelona, 10 d’abril de 2018

Estimat Abellot,
No ens coneixem personalment, però et sento proper, i t’escric per compartir un
parell de pensaments. Sóc una formiga del bonic barri del Congrés, preocupada
per la injustícia que patim molts insectes del país, i corpresa pel captiveri que
patiu des de fa molts dies diversos abellots i abelles en la teranyina del
Despropòsit.
Com saps, la nostra Comarca és rica en varietat, ens agrada conviure amb tots
els insectes. Els himenòpters sempre hem estat molt treballadors, i tenim moltes
idees de canvi per organitzar millor els formiguers i els ruscs. Hem visitat caus
de formigues de la Comarca del Nord, i ens hem adonat que la forma en que
tenim muntades les nostres colònies no és eficient ni justa per molts; això de
tenir una abella o una formiga reina és cosa del passat. Voldríem tenir caus millor
organitzats, amb sistemes més moderns i justos, amb valors d’igualtat per tots
els insectes. Voldríem col·laborar amb els coleòpters en termes de solidaritat i
d’igualtat, no d’espoli i pressió. Ens preocupa també la supèrbia dels escarbats,
que menyspreen el formígol, el nostre llenguatge des de fa segles; enlloc de voler
aprendre’l i enriquir-se, voldrien esborrar-lo, eliminar-lo de les formicoles on
aprenen els nostres petits.
Pateixo per tots nosaltres, i especialment per vosaltres, Abellot. Tots plegats
crèiem que amb el vostre poder volador i el vostre fibló en tindríem prou, perquè
la nostra és una causa legítima. Al cap i a la fi només volem un món millor, més
modern i just. Però i ca! Vam menystenir el poder dels aràcnids i la seva capacitat

enteranyinadora. Quin greu quan penso en la teranyina que us empresona tan
injustament, atrofiant-vos les ales i llevant-vos la llibertat.
Com jo, moltes formigues duem un cordó groc a l’antena, en record de les ratlles
del mateix color de les abelles, i en senyal de solidaritat amb tots vosaltres. Quan
el meu formiguet em pregunta li explico que a la teranyina a vegades hi cauen
insectes equivocats, que no han fet res per merèixer-ho i que d’aquí a un temps
aquest despropòsit serà un malson del passat.
Perquè malgrat el retrocés al que s’enfronten els nostres formiguers i ruscs, hi
ha motius per l’optimisme, i voldria que la meva carta et transmetés fortalesa i
esperança. Moltes papallones ens entenen i les marietes, xiuxiuegen al nostre
favor. Només hem de ser perseverants, mantenir-nos en el camí de la concòrdia
i el diàleg, i seguir volent ser el que sempre hem estat: insectes de pau.
T’escric a la teranyina confiant que les aranyes et facin arribar aquesta carta i
que aviat puguem conèixer-nos a casa. Llibertat per les abelles i els abellots
injustament enteranyinats.
Rep una forta abraçada,
La formiga del Congrés.
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