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EL TEXT NARRATIU “EL CONTE” 

1. Llig aquest conte. 

Les punxes de l’eriçó 
Fa molt de temps, quan el món era jove, 

l’eriçó no tenia espines i passejava pels 

boscos, no era tímid ni desconfiat. L’ós el va 

veure i va provar de menjar-se’l, però l’eriçó 

es va enfilar en un arbre per posar-se fora 

de perill. 

L’endemà, mentre passejava al costat d’un 

arç blanc, va notar que les espines de la planta li feien mal. I va tenir una 

idea! Va agafar-ne unes branquetes i se les va posar a l’esquena. Va anar al 

bosc i va esperar l’ós. 

Quan l’ós el va veure, se li va llançar al damunt, però l’eriçó es va enrotllar 

com una bola i l’ós es va punxar tant amb les branques de l’arç que va fugir 

esperitat. 

Penja el teu conte a CLASSROOM  
i també en SeeSaw i grava l’audio! The BenaMakers

En les narracions literàries, al protagonista se li sol presentar un conflicte, 

com ara aconseguir tornar a un lloc del qual se n’ha hagut d’anar (és el cas 

d’Ulisses, que vol retornar a sa a casa, a Ítaca). 

El conflicte es pot resoldre a favor del protagonista o en contra. 

Els personatges que li ho posen difícil s’anomenen antagonistes; en canvi, 

els que li donen facilitats, s’anomenen ajudants. 

Els personatges més importants es consideren principals, mentre que els 

que no tenen tant de paper s’anomenen secundaris.
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Nanabozho, el déu creador, va agafar més branques d’arç, va posar fang a 

l’esquena de l’eriçó i hi va posar les espines com si foren unes punxes. En 

això, ho va convertir tot en una pell nova. 

–Ara vés al bosc –va dir-li Nanabozho, i l’eriçó va obeir. Nanabozho es va 

amagar darrere d’un arbre. 

Al cap d’una estona es va acostar el llop, però se’n va anar amb la cua entre 

les cames, udolant de dolor. Va arribar l’ós i va saltar sobre l’eriçó i també va 

eixir cames em valguen, perquè les punxes li feien molt de mal. 

I vet ací com és que l’eriçó té el cos ple de punxes que li serveixen per a 

defensar-se.  

POPULAR. Mil anys de contes d’animals (adaptació) 
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2. Després de llegir el conte «Les punxes de l’eriçó», digues quin personatge 

és l’antagonista. Per què? N’hi ha algun que siga ajudant? Com ajuda al 

protagonista? 

3. Tria un personatge sobre el qual escriuràs un conte i fes-ne la descripció. 

Quin conflicte té? Acabarà bé o malament?  

4. Fes un esquema de la història que vols contar i anota els fets principals 

del plantejament, del nuc i del desenllaç. Indica també en quin espai i en 

quin temps tindrà lloc l’acció. 

5. Decideix quants personatges apareixeran en el conte i assigna el paper 

que tindrà cadascun (protagonista, antagonista o ajudant). 

6. Amb tota aquesta informació, redacta el conte. En acabant, la setmana 

que ve ho llegirem tots junts a la “classe virtual en ZOOM”.
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