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 Quan era petit, allà a la jungla sur-tropical, a tots els animals ens feia tremolar de por passar per 

l'arbre de la vella tortuga.  No recordo perquè ens feia  tanta  por,  era un misteri:  uns deien que 

s'entretenia menjant dodos, d'altres que caçava koales i d'altres que feia olor de llet rància...ningú no 

ho sabia de fet, perquè ningú no s'hi acostava mai. Tal vegada era per això que sempre feia aquella  

cara, que no era cara d'enfadada, sinó de trista, trista perquè estava sola.

 La lectura de La señora y el niño (Barbara Fiore, 2009) convida a repensar la relació que establim 

amb les nostres pors, de què tenim por i per què? Com explica aquesta història moltes vegades la  

por prové del desconeixement, el nin té por de la dona perquè no la coneix; la por és seductora, tot i  

que li fa por la cerca, la cerca pel mercat, passa una i altra vegada per sota el seu balcó i el més 

important, la por es pot superar. Una vegada el nin coneix la senyora deixa d'espantar-lo, descobreix 

que no en menja, de nins, i que casa seva fa una olor deliciosa.

 Una cosa semblant li va passar a l'amiga collarg, que va ser l'única que es va atrevir a apropar-se a 

la vella tortuga, es va fer amiga seva i, a més a més, va descobrir per quin motiu feia sempre aquella 

cara. No estava pas enfadada, no, estava trista, trista perquè estava sola i ningú no li ajudava  a 

collir els fruits del baobab. El nin, el nin del llibre, també és l'únic que es tem de la soledat de la  

senyora, l'únic que l'ajuda amb les feixugues bosses del mercat i també l'únic que comparteix amb 

ella una tassa de xocolata, unes misterioses cartes i castells de naips.

Un bon conte per repensar la por i la soledat. Bona lectura.
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