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“UNA BERRUGA AL MEU DIT” 
 

Mathias Pilhar, Àustria 
 
 
30 de setembre de 2009 
 
"Aquella nit, la berruga va caure de sobte!" 
 
El meu nom és Matías Pilhar. Tinc 13 anys i sóc destre. A Àustria tenim nou setmanes de vacances 
escolars, des de principis de juliol fins a principis de setembre. 
 
A mitjan juliol, vaig descobrir de sobte una berruga de 5 mm al dit mitjà de la mà esquerra. Com que conec 
prou bé GNM pels meus pares, volia saber el motiu de l'aparició de la berruga. La meva mare va concloure 
immediatament que havia de tenir alguna cosa a veure amb les vacances d'estiu. 
 
Ho vaig pensar per un moment i estava intentant esbrinar què estava tocant exactament amb aquell dit. 
Immediatament em va venir al cap la talladora de gespa. La meva mare va dir que bé podria ser això, ja 
que no m'agrada tallar la pastura. 
 
De fet, em molestava molt haver de tallar la gespa durant dues hores cada setmana durant les vacances. 
Preferiria haver fet servir aquest temps muntant en bicicleta, jugant jocs a l'ordinador, etc. 
 
La berruga picava com a boja i sovint me la rascava fins que sagnava, però no desapareixia. 
 
El primer dia de classes, òbviament, em va quedar clar que la feina d'estiu ja s'havia acabat, perquè una 
vegada més estava ocupada amb les meves "coses de l'escola". Aquella nit, la berruga picava terriblement, 
però quan me la vaig gratar, ¡va caure de sobte! Sorprès, li vaig explicar al meu pare. L'endemà, gairebé no 
es podia detectar on havia estat la berruga. 
 
 
Explicació GNM: En conèixer el Programa Especial Biològic Significatiu (SBS) relacionat amb la pell, 
Mathias va poder establir que la berruga es va produir per no voler tocar la talladora de gespa, que va 
associar "amb aquest dit" (el dit mitjà de la mà esquerra). Cada vegada que havia de tallar la gespa (una 
vegada a la setmana), es col·locava sobre el rail del tallagespa, cosa que perllongava la fase de curació. El 
primer dia de classes”, quan “va quedar clar” per a ell que “la feina d'estiu ja havia acabat”, la berruga es va 
curar del tot. Bona feina, Maties! 
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