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ELS
H U MANS

Com va començar tot?
És veritat que els humans venen del mico?

N Els éssers humans i els micos van tenir un avantpassat comú que va

1

viure fa més de 5 milions d’anys. Els micos van continuar desplaçant-se
de quatre grapes, però els avantpassats dels humans a poc a poc van aprendre a
caminar alçats. Al mateix temps el seu cervell es va fer més gran i van començar
a fabricar eines.

Però se sap
quin va ser el
primer home?

2

N Els primers éssers

humans van aparèixer
a l’Àfrica fa 2,5 milions
d’anys. Els científics els van
anomenar Homo habilis,
homes hàbils, perquè
sabien fer eines amb pedres.
A poc a poc, l’espècie
humana va anar
evolucionant fins a l’Homo
sapiens, que també va
aparèixer a l’Àfrica, però
força més tard. La nostra
espècie havia nascut!
8
mi_primer_preguntas.indb 8

10/7/19 16:48

Els humans
són també
animals?

vignette
détourée

3

N Els humans
tenim el mateix cicle vital que
els animals: naixem, creixem,
ens reproduïm i finalment
morim. Per poder viure,
necessitem respirar, menjar
i dormir, com tots els animals.
Som mamífers, perquè els
nadons humans beuen la llet
de la mare. I, com els micos,
som de la família dels primats.

Per què els
humans són
diferents?

4

N Els humans són

animals, però uns animals
diferents. Podem fer coses
que cap altre animal és
capaç de fer: parlar,
reflexionar, prendre
decisions, inventar
màquines, triar els nostres
representants, imaginar
històries. Sabem que la
nostra vida és preciosa
i, quan algú mor,
l’enterrem per recordar-lo.

?

Tu què en penses?
Sens dubte, l’ésser
humà és un
animal excepcional!
Però a vegades la
nostra intel·ligència ens
juga males passades i ens
fa creure que som els reis
del món. Evidentment, no
és assenyat contaminar
el planeta en què vivim
o iniciar guerres.

9
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Qui soc jo?
On era jo abans
de néixer?

5

N Just abans de
néixer, eres un nadó al ventre
de la teva mare. I abans? Eres
encara més petit, i t’estaves
desenvolupant. I abans d’això?
Al principi de tot, eres un
embrió, un petit ou format amb
dues llavors, una del teu pare i
una altra de la teva mare.
D’acord, però i encara abans?
Abans que les llavors dels
teus pares s’unissin, tu no
existies. Només eres als
somnis dels teus pares...
Com vaig
néixer?

6

N A mesura
que passen els
mesos, el nadó es
desenvolupa i creix en el
ventre de la seva mare. Al
final del 8è mes, el nadó ja
ha crescut gairebé del tot i
comença a faltar-li espai.
Abans de quedar massa
estret, es prepara per
néixer: es gira per quedar
cap per avall. Quan arriba
l’hora, el ventre de la mare
té fortes contraccions, que
ajuden el nadó a sortir.

Què,
penses sortir?

10
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Soc com
els altres?

Tots
s’assemblen!

N Cada ésser
humà és únic. Encara que
hagis heretat el nas del teu
pare o els ulls de la teva
mare, en realitat no ets
exactament com cap de
tots dos. La teva història
també és única, perquè
ningú no viu la mateixa
vida que un altre. Malgrat
això, tots els éssers
humans tenim trets
comuns: tenim cervell,
dues cames, un nas,
dos ulls...
Sempre
seré igual?

8

N Durant la
teva vida, sempre seràs la
mateixa persona, però el
teu aspecte físic canviarà.
De fet, ja ha canviat: ja
no ets com a les fotos on
surts de petit. El teu
caràcter, els teus gustos
i la teva forma de veure el
món també es modificaran
en funció de les teves
experiències, però gràcies
a la memòria, recordaràs
el que vagis vivint.

?

Tu què en penses?
El 1996, els científics
van aconseguir crear
una ovella en un
laboratori. Van fer una
cosa impossible a la natura:
un nadó sense pare. Aquesta
ovella era un clon: tenia
exactament les mateixes
cèl·lules que la seva mare.
Però als 5 anys, patia les
malalties pròpies d’una ovella
d’11 anys.

11
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Què és l’existència?

9

Per què existeixo?

N Com tots els nens, existeixes perquè el teu pare i la teva mare van
voler tenir un nen junts. I els teus pares existeixen perquè els seus pares
també van voler tenir-ne un. Però per què existeix l’ésser humà a la Terra? Aquesta
és una pregunta que en realitat no té resposta. Hi ha qui pensa que és per voluntat
de Déu, altres opinen que és producte de l’atzar.

12
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10
Existeixen els
fantasmes?

N Per mitjà

dels sentits, la vista,
l’oïda, el tacte, rebem
informació del que ens
envolta i podem saber si
alguna cosa existeix. Per
tal que una cosa existeixi,
ha de tenir una forma,

Aleshores, com sabem
que els microbis existeixen?

N Els microbis són invisibles a simple vista,

11

perquè són microscòpics, però es poden observar
gràcies als microscopis, que els augmenten milers de
vegades. Abans de la invenció del microscopi, alguns
científics havien predit la seva existència, encara que no
ho podien provar.

!
m
i
x
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A

Quan dormim,
existim igualment?

12

N Mentre dormim, el nostre cos continua
actiu: el cor batega, els pulmons s’omplen d’aire i es
buiden, els ossos creixen. La ment somia i va a la seva.
I tant que existim, encara que no ens n’adonem!
En despertar, el cos i la ment es retroben.
un cos, cal poder
tocar-lo. Diuen que els
fantasmes són esperits,
però ningú no els ha
tocat, de manera que no
es pot afirmar que
existeixin.

?

Tu què en penses?
Moltes coses, com ara
els microbis,
existeixen encara que
no les percebem. I, en
ocasions, els sentits ens
enganyen! Als deserts a
vegades es veuen zones amb
aigua que en realitat no
existeixen: són els miratges.

13
mi_primer_preguntas.indb 13

ELS
HUMA NS

10/7/19 16:48

ELS
H U MANS

Què és la vida?
Què és
un ésser viu?

13

N Els humans
i els animals
són éssers vius: respiren,
s’alimenten, es
reprodueixen, creixen
i moren. Les plantes
també són éssers vius,
encara que no es moguin.
En canvi, les pedres, els
cotxes o els ordinadors
no són éssers vius. Encara
que un cotxe es mogui,
no canvia ni creix.

14

?

Per a què serveix viure?

N Una gran pregunta!

Cada dia fas un munt de coses:
menges, jugues, treballes,
parles amb els altres,
rius i a vegades plores.
És la teva vida! En créixer,
cadascú procura donar-li
un sentit a la seva vida:
formar una família, ajudar
els altres, aconseguir
un rècord esportiu
o, simplement,
ser feliç.
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