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Doctor-Hu en acció

El famós científic Doctor-Who, de cabells blancs 
despentinats i amb ulleres protectores contra els 
explosius, estava fent un dels seus experiments quan 
va tenir la idea d’agregar-hi  una mica d’aigua de mar. 
La veritat és que no li va sortir gaire bé... 

En aparèixer unes estranyes bombolletes, va donar 
l’experiment per fallit i el tirà al riu sota del seu 
laboratori.

Resulta que aquelles bombolletes eren d’oxigen i 
aquell líquid heterogeni contenia un ésser viu a dins: 
un peix.
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—Digueu-me, papis.
—Ens has de prometre que el cuidaràs tu —va dir 

el pare.
—Sí, sí, us ho prometo, gràcies! —va respondre la 

Dona amb un somriure dibuixat a la cara. 
La família, contenta amb el seu nou integrant, va 

tornar cap a casa, amb el cistell de pesca buit però 
amb un membre més.

La Dona va posar el peix dins d’un gran test 
abandonat amb aigua que tenien a la terrassa i mirant 
la seva sèrie preferida, Doctor-Who, se li va ocórrer 
batejar-lo Doctor-Hu.

El riu deixava la ciutat i arribava a un bosc on hi 
havia una família pescant. La Dona, filla única de nou 
anys, va agafar la canya quan, de sobte, notà un petit 
moviment  i  subjectà amb força el fil. Al treure l’ham 
de l’aigua hi va veure enganxat un peix; un peix 
estrany: per la part superior era groc difuminat i se 
li transparentaven les espines. La nena, de seguida el 
va desenganxar i preguntà als seus pares si se’l podia 
quedar. Després d’enraonar-ho una mica van arribar 
a un acord:

—Dona carinyo —va dir la mare.
—Sí? —va respondre ella.
—És clar que te’l deixem quedar, però només amb 

una condició...



Suc d’un arbre

Un matí de primavera, la Dona estava passejant camp 
a través quan fixà la vista al cel i observà com un ocell 
deixava caure una llavor. Va anar corrent a buscar-la. 

No era ni molt menys experta en agricultura, així 
que desconeixia què en sortiria, però encuriosida va 
decidir plantar-la a la vora d’un llac.
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Un dia calorós va voler menjar una saborosa 
mandarina. Buscant i rebuscant en veié una d’enorme. 
Que bé! Amb la set que tenia! L’agafà, la pelà i, en 
obrir-la per la meitat, en tragué de dins una mica de 
suc i un peix!

Entusiasmada va anar a casa ràpidament per 
ensenyar la seva troballa als pares, que li donaren 
permís altra vegada per quedar-se amb el peixet.

Ella el posà dins del test amb el Doctor-Hu. 
Pensant amb el seu color taronja-mandarina li va 

posar nom: Suc.

Passaven les setmanes i va veure com un arbre en 
creixia. Quan aquest va donar 
els seus fruits, descobrí que 
era un mandariner.
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