
   EL TEMPORAL GLÒRIA 
 
Hola, sóc en Manel, un ànec ben eixerit i us explicaré com vaig viure el temporal 

Glòria. 

 

Aquest temporal  va començar el dia 20 de gener i va acabar el dia 23 de gener . 

 

Jo estava amb el meu amic  Daniel, a l’aiguamoll del Canal vell. La família del Daniel 

i la meva vam decidir fer una excursió a la mar, allí hi vivia un peixet que es deia 

Oriol i era molt amic nostre. Quan estàvem a punt d'arrencar, va començar a ploure 

molt i molt fort. Hi havia llamps i tronava. Daniel i jo ens vam posar tristos perquè no 

podíem visitar a l’Oriol, però no ens importava, el més preocupant en aquell moment 

era la tempesta perquè ens estàvem ofegant. De sobte, va aparèixer la nostra 

salvació, un aparell roig, gran i amb unes llums com dents de lleó. Era un cotxe, i del 

cotxe sabeu qui va sortir? Una dona! La dona ens va agafar, no sabíem que ens 

faria, si ens menjaria o si ens traslladaria a un altre lloc . 

 

Vam fer sort! Ens va soltar, però ja no estàvem a l’aiguamoll,  ens trobàvem a  

l’estació biològica. Allí, uns humans molt apanyats ens van cuidar durant el 

temporal. La meua amiga Paula, una preciosa mifa, que també estava recuperant-

se, em va dir que al poble les cases no tenien llum i els nens i nenes no anaven a 

l’escola. 

 

Quan va acabar el temporal,  ens van portar a l’aiguamoll. De camí a l’aiguamoll  

vam passar pel mar. Quina pena, estava tot destrossat! No quedaven platges, les 

muscleres pràcticament desaparegudes i els arrossars tots inundats d’aigua salada. 

 

Finalment vam arribar a l’aiguamoll, però… ja no era el mateix aiguamoll de sempre, 

estava deformat i amb molta brutícia a dins, casa nostra estava completament 

destrossada.  

 

Els humans ens van ajudar a recuperar l’aiguamoll i ens vam instal·lar. Un cop 

recuperada casa nostra, vam decidir anar al mar a veure com estava l’Oriol i la seva 

família. Quan vam arribar, l’Oriol ens va dir que durant el temporal, l'aigua els va 

arrastrar fins al fons del mar i quan van tornar a la vora, el seu avi ja no estava, 

havia desaparegut i es va posar molt trist. Afortunadament, uns dies després del  

temporal, el seu avi va tornar. Estaven junts de nou! L’Oriol ens va dir una frase que 

li va dir el seu avi “tot tornarà a la normalitat, els humans segur que ho faran 

possible”.        
 


