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L’HOME D’UN MILIÓ D’ANYS ENRERE
Sabem que en altres èpoques l’home va tenir l’olfacte més perfecte que ara i que el va anar
perdent a poc a poc per millorar la vista, amb la qual cosa pogué ampliar les seves
perspectives, preveure l’arribada dels animals perillosos, i dominar una més àmplia
panoràmica des dels arbres a què s’enfilava.
El pas per ventura més decisiu de la seva evolució, va esser quan l’home alliberà les mans, o
sia quan va deixar-se de caminar de grapes, i va poder emprar les mans per apoderar-se de
la fruita i d’animalons, o de llenya. Les mans i la disposició dels dits, amb el gros oposat als
altres, a punt d’ajudar a fer qualsevol feina, varen esdevenir l’eina de treball d’un cervell en
ple desenvolupament.
Un altre element que contribuí a fer espavilar l’home, vulgues no vulgues, va esser la forma
de la boca: com que no tenia un morro sortit, ni uns claus adequats per defensar-se o
atacar a mossegades, se les hagué d’enginyar per vèncer els altres animals amb l’ajuda
d’eines i instruments com ara ganivets, llances, destrals...
D’aquesta manera, trobam que l’home primitiu, després de cavil·lar molt, va aprendre de
servir-se d’objectes molt rudimentaris, però ben d’acord amb els resultats que feia comptes
d’obtenir-ne.
És clar que aquest progrés no hauria estat possible si no hi hagués hagut una predisposició.
Les moneies, per exemple, tenien les mateixes dificultats que no han arribat a superar per
manca de capacitat cerebral.
Joaquim CARBÓ
1.- Fes un resum del text de 40/50 paraules. (3 punts: 1,5 comprensió i 1,5 expressió)
2.- Contesta les preguntes següents que fan referència al text anterior:
2.1. Escriu els antònims d’aquests mots:
- atacar
- adequats
- primitiu
- rudimentaris
- sortit
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(1 punt)
2.2. Comenta aquestes expressions:
- Vulgues no vulgues
- Caminar de grapes
- Objectes rudimentaris
(1 punt)
2.3. Cerca en el text cinc substantius i escriu-los.
(1 punt)
2.4. Escriu el femení de:
- decisiu
- sortit
- adequats
- rudimentaris
(1 punt)
3.- Redacció (unes 125 paraules) : Tria un dels dos temes proposats :
-

Conta els moments de la teva vida en què has plorat i has rigut amb més
intensitat.
Escriu sobre la importància de l’amor en la vida de les persones

(3 punts: 1 correcció, 1 adequació i cohesió i 1 coherència)
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