
La tempesta 

 

 

Aquell dia s’anunciava alguna cosa, ho sabien les plantes i els ocells, les fulles i les 

arrels. De sobte, arriba l’esquirol i anuncia als seus veïns que s’acosta una 

tempesta, que han de buscar refugi i assegurar les seves cases. Els nens no podran 

anar a l’escola... Encara que no se’ls veu gaire tristos... 

 

Tots comencen els preparatius: busquen llenya per al foc, revisen la teulada, porten 

aigua i preparen les portes i finestres perquè el vent no entri. Tot el bosc treballa a 

aquestes primeres hores del matí.  

 

Al migdia, totes les cases estan llestes per a rebre la tempesta.  

 

El Mussol vola de casa en casa preguntant si necessiten alguna cosa.  

 

Els germans conills li demanen que porti alguns queviures als ratolins del pujol. Els 

ratolins li agraeixen i demanen al Mussol que avisi a la guineu que no necessitaran 

més llenya. La guineu protegeix del vent el seu fill quan surt de casa a parlar amb 

el Mussol: 

 

-Tenim de tot, gràcies. Però crec que els cérvols poden necessitar ajuda amb les 

finestres. 

-Vinc d’allí, diu el Mussol, i ja havien arreglat les seves dues finestres. L’ós els havia 

ajudat. 

- Ara t’has de refugiar tu!, exclama la guineu. Mira que el vent ens continua dient 

que la tempesta és més a prop cada vegada! 

 

El Mussol sobrevola les cases dels seus veïns, mentre va a refugiar-se a la seva. 

Està tranquil, a tots els veu protegits i amb les seves famílies. Aprofita per a ordenar 

la seva biblioteca i buscar un bon llibre per a esperar que passi la tempesta. 

 

A la tarda, tots ja estan refugiats a casa seva. 

 

Els ratolins ja han encès el foc i tota la família s’ha quedat a prop per a jugar a 

cartes. La guineu canta cançons al seu nadó mentre l’adorm al bressol. L’esquirol 

mira fotografies de la seva família. L’ ós està obrint un pot de mel per posar a les 

seves torrades. Pensa que és la millor manera de passar la tempesta. Els cérvols 

s’han posat a contar històries als seus fills. Mentrestant, els germans conills han 

agafat les agulles de fer mitja. El Conill fa un jersei per al seu germà i el seu germà 

fa una bufanda per a ell.  

 



El Mussol obre el seu llibre; al costat del foc hi ha una tassa de xocolata calenta. El 

vent rugeix fora, la tempesta ja és al bosc.  

 

S’obre una finestra, el Mussol deixa la seva còmoda butaca per anar a tancar-la. No 

és fàcil, el vent té molta força! Finalment, aconsegueix tancar-la. Torna a la butaca, 

agafa el llibre i comença a llegir: 

 

“Aquell dia s’anunciava alguna cosa, ho sabien les plantes i els ocells, les fulles i les 

arrels...” 


