
L’Arnau no es vol tallar les ungles

Bel Miret 

Hi havia una vegada, un nen que sempre anava molt net i a l’escola tothom volia jugar amb 
ell perquè feia molt bona olor. Però tenia un problema: no li agradava tallar-se les ungles i 
sempre s’enfadava amb la seva mare quan ella ho intentava fer.

Un dia, la mare es va enfadar perquè estava farta de barallar-se amb ell per poder tallar-li 
les ungles i li va dir que no ho faria més fins que ell no li demanés. Així l’Arnau es va posar 
molt content, tot i que no entengués perquè sempre havia de tallar-se-les. D’aquesta 
manera no ploraria més quan veiés venir a la seva mare amb les tisores.

Van anar passant els dies i les ungles de l’Arnau anaven creixent. Ell es pensava que quan 
estiguessin una mica llargues ja no creixerien més, i, no obstant, es va equivocar; les ungles 
van començar a créixer i a créixer fins que un dia no es va poder posar ni les seves sabates 
ni, tampoc, altres de talles més grans. Amb les mans també va començar a tenir problemes. 
Tenia les ungles tan llargues que no podia agafar la forquilla per menjar ni es podia vestir, 
i, a l’escola, no podia agafar el llapis per escriure, ni tampoc els llibres per llegir. Al pati, 
cap nen volia jugar amb ell, ja que les seves ungles petaven les pilotes i esgarrapava als 
seus amics quan tots jugaven a perseguir-se.

L’Arnau pensava que la gent s’acostumaria a veure’l amb aquestes ungles i que el tractarien 
com sempre. Però no va ser així. I cada vegada es trobava més sol. Anava passant el temps 
i va arribar a tenir les ungles tant llargues que ja no podia sortir al carrer de la vergonya 
que passava. Un dia, la seva mare li va preguntar quan es tallaria les ungles, quan tornaria a 
jugar amb els seus amics i quan tornaria a poder agafar els llibres. Llavors va entendre que 
no podia continuar així. L’Arnau ho estava passant molt malament i va veure que era una 
ruqueria tenir por de tallar-se les ungles, tan sols estant un moment quiet i sense que et 
faci mal, les pots tenir curtes i netes.  Llavors va anar a cercar la seva mare i li va dir: 
Mama, em talles les ungles? I la mare les va tallar.

Al dia següent, quan va arribar a l’escola, tots els seus amics es van posar molt contents i li 
van dir que l’havien trobat molt a faltar. De seguida es van posar tots a jugar amb ell una 
altra vegada.




