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Segons les notícies que m'envien les amigues reptilianes, a les quals, des de temps immemorials, 

sempre els  hi  toca fer el  paper  de dolentes,  s'acosta  un cap de setmana que,  potser,  deixi  a la 

banqueta el cada cop menys conegut diluvi universal. Per si de cas, m'he posat en contacte via 

whatsup, amb el meu bon amic Noé (sí, el de la barca) perquè no s'oblidi de posar, a més d'un 

animal de cada sexe (idea una mica antiquada, ja que amb els avenços genètics n'hi hauria prou amb 

la meitat, però vaja, seria menys interessant la cosa) un exemplar de L'ant és meu.

La primera pregunta que potser us faci venir mal de ventre és saber què redimonis és un ant. Pel que 

he pogut comprovar gràcies a la màgia del senyor Jeffers, un ant és un animal gros, molt gros i  

marró, amb uns corns enormes de color blanc a banda i banda del cap. Pareix amigable i molt  

independent i la seva dieta a base de pomes vermelles l'ajuda a mantenir un pelatge i una cintura 

d'allò més envejables.

 El que més m'agrada de l'ant és que per molts noms, etiquetes i ordres que li (im)posin,  ja sigui  

Marcel, Rodrigo, Dominic o, vine aquí, ges això, porta'm les sabates, entre d'altres desbarats, no fa 

cas de res. A l'Ant és meu, tot sembla ser fruit de la més pura casualitat o inevitabilitat (el pobre no 

pot evitar esser tan gros), més que no producte d'una relació simbiòtica pactada.

La mescla de delicadesa i ironia em fa tornar la pell més suau i les il·lustracions m'omplen d'enveja 

i m'alegren el dia. En aquesta ocasió el collage comparteix protagonisme amb l'estil inconfusible de 

Jeffers: senzill, delicat i únic.

 

Així idò, no oblideu posar L'ant és meu dins la bossa de supervivència post-diluviana. Qui sap, tal 

vegada entre els supervivents vos trobeu amb un ant. I si no topau cap ant però sí un elefant verd,  

saludau-me, som jo.

 Bona lectura!


