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RESUM 
En Pinxo és un eriçó que viu amb la seva família al vessant d’una muntanya 
poblada de pinedes al Berguedà. És molt inquiet i deductiu, i quan sent a parlar 
de la terra fosca, no es pot estar d’anar a investigar aquest lloc tan misteriós i 
ple de perills. 
Però un dia hi ha un incendi terrible i ell i tota la seva família i amics han de 
fugir cap a l’únic lloc on poden anar, cap a  la terra fosca. Allà seran salvats 
pels bombers que els buscaran una nova llar a prop de la riera de Clarà. 
 
En Pinxo es va haver d’esperar una bona estona abans no vingués el monstre. I 
quan el va sentir es va amagar una mica amb les fulles del pi de manera que no 
el veiés i ell sí que el pogués veure. 
I quan va passar el monstre es va quedar ben parat. 
No tenia cames, ni peus, sinó més aviat unes potes rodones i negres que 
rodaven per damunt de la terra fosca. Els ulls eren transparents com l’aigua, 
però semblaven d’una aigua com de roca. I el més curiós de tot és que hi 
anava una persona a dins. 
 
 
OBJECTIUS 
• Comprendre la història que es narra. 
• Conèixer la vida dels eriçons. Aprendre a ser respectuosos amb la natura. 
• Ser capaços d’escriure un capítol de la vida de la família dels eriçons a partir 

dels coneixements adquirits. 
 
MATERIAL 
Llibre: “els eriçons i la terra fosca” 
Estris de dibuixar i escriure. 
Carta i segells o correu electrònic. 
 

 



   

PROPOSTA D’ACTIVITATS 
 
Primera part (2 sessions) 
Es dedicaran les primeres sessions a fer una lectura de la novel�la. Pot ser una 
lectura en veu alta o, millor, una lectura individual i silenciosa si es disposa de 
prou exemplars per a tothom. 
En acabar la lectura és convenient establir un diàleg sobre la conservació dels 
boscos. Es pot situar en el mapa la zona afectada pels incendis del 1994 i 
conèixer una mica la fauna i la flora del Berguedà. 
 
Segona part ( 3 sessions) 
El final de la novel�la és molt cinematogràfic, és un final feliç. Diu: 
 

I aquella nit, tot i que el bosc feia 
pudor de carbó, els eriçons van estar 
molt contents i van ser molt feliços, 

perquè s’havien salvat i ara vivien en un 
lloc on hi havia aigua abundant i on 
aviat podrien tornar a ensumar el 

perfum de les flors. 
 
L’acompanya una imatge a dues planes, a sang, on es veu la silueta de la 
família dels eriçons d’esquena remarcada sobre una lluna plena enorme. 
 
El mestre llegeix les tres darreres planes, tanca el llibre i convida els alumnes a 
imaginar com seran els primers dies en un lloc nou, del qual no coneixen res. 
Com seran acollits? Quines noves amistats faran? Quins perills s’amaguen pels 
voltants? 
Es pot fer un símil amb les persones que han de canviar de casa i anar a viure a 
una ciutat, poble o país diferents al seu. De ben segur que en el grup hi ha 
algun alumne nouvingut que tindrà moltes anècdotes a explicar. 
 
Amb tot el que s’hagi comentat, el mestre demana als infants que s’ajuntin en 
petits grups cooperatius i intentin fer un esbós o esquema d’alguna peripècia 
amb els personatges del conte. Es tracta d’explicar com en Pinxo i al seva 
família se les empescaran per situar-se en el nou habitat. Poden aparèixer nous 
animals (granotes, serps, crancs de riu, etc.) que els faran la vida més fàcil o 
més complicada. 
 
Després es fa una posta en comú i es demana que imaginin i escriguin una 
carta com si fossin en Pinxo adreçada a Cua Vellutada convidant a passar uns 
dies amb ells i explicant-li com és el lloc on viuen ara. 
 
Totes les cartes que s’escriguin es passen en net i es poden enviar a l’editorial 
Lynx que de ben segur les adreçarà a Cua Vellutada perquè les respongui. 
També es pot enviar amb el correu electrònic. 
 



   

PER SABER-NE MÉS 

Les darreres planes del llibre contenen una exhaustiva informació sobre els 
eriçons que és molt recomanable.  

Webs relacionats:  
Sobre l’autor: www.escriptors.cat/autors/delgadojf 
Sobre l’il�lustrador: www.xaviersalomo.com 
 
 


