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Any 5000: els humans no paren de contaminar el planeta, l’aire es torna
irrespirable. Una setmana més tard ja no queden humans, només queden els
éssers més microscòpics del planeta: ELS BACTERIS.
●
●

Espirilet mira quina revista més guai!
Sí Coquet, segurament se l'hauran deixat els “dues potes” abans
d’extinguir-se… Explicà l’Espirilet al seu germà.

En Coquet és molt curiós i imprudent, en canvi el seu germà l’Espirilet és
prudent i en sap molt.
Corre anem a veure la revista!!!
Ves amb compte, pot ser perillós…
.
Els dos germans acabaven de trobar una revista que
parlava de l’origen de la vida.
● Una pregunta Espirilet,
saps llegir la lletra que
utilitzaven els “dues potes”?
● Si escoltessis la professora tu també sabries llegir la
lletra dels dues potes…
●
●

De sobte l’Espirilet exclamà:
●

Mireu que posa a la revista:

Un equip científic internacional ha descobert que l’antiguitat dels bacteris
data entre 3.770 i 4.280 milions d'anys. Tenint en compte que representen
éssers vius relativament evolucionats, la vida va haver de sorgir molt poc
després de la formació de la Terra, fa 4.600 milions d'anys.
Sembla una tonteria però els humans sense els éssers més microscòpics del
planeta no existiríem.
●

Així que som nosaltres, els bacteris, que vam crear la vida al planeta
Terra. Els dues potes s’ho van carregar tot contaminant el

planeta!
Si van ser els nostres avantpassats que ho van fer tot, per què no ho
podem tornar a fer nosaltres? preguntà l’Espirilet.
● Tornem a crear els humans! Va exclamar en Coquet
●

Doncs si! Investigarem sobre com ho van fer els nostres avantpassats!
(Espirilet)
● Si, però hauríem d’anar en compte que no tornin a començar. (Coquet)
● Hauríem de fer un pacte amb ells!
●

Fins que un dia l’Espirilet exclamà;
● Ja ho tinc!!! Mira Coquet que he trobat!
L’Espirilet acabava de trobar l'adreça d’un centre arqueòleg que es dedicava a
trobar fòssils de bacteris per descobrir el que havien fet.
●
●
●

Mira que posa: Centre d'arqueòlegs carrer de la Llibertat n 1212.
Partirem demà a l’alba.
D’acord!
o

Temps després ja havien trobat la informació que necessitaven per poder fer
tornar la vida al planeta. Ho realitzarien exactament com ho van fer els seus
avantpassats. Havien trobat unes imatges de com eren els primers dies de vida
al planeta Terra.

Primer van aparèixer els bacteris que lentament es van anar
transformant en una espècie de peixos microscòpics.
● Els micro-peixos en amfibis, aquests en rèptils, els rèptils en mamífers i
aquests en humans..”
●

Els germans van quedar bocabadats en veure tot el temps que passava fins
l’aparició dels humans, però ho podrien aconseguir !
Un dia el Coquet li va dir a l’Espirilet:
● Ens hauríem de reproduir per ser més.
L’Espirilet respongué.
● Bona idea! però hauríem de tenir suficient aliment per poder crear un
mini exercit!
Llavors els dos germans van anar a veure si trobaven sucres.
Poc temps després ja eren aproximadament 200 bacteris Van pensar: a veure
si ara ho aconseguim!
Unes hores més tard, un dels nous bacteris es va començar a sentir extrany…
Ho havien aconseguit! Visca!
Un dels bacteris creat es va transformar en un micro-peix i després més
bacteris van reaccionar de la mateixa manera.

Des d’ aquest dia van passar milers d’anys fins que va aparèixer un amfibi.
Després de 2 segles, els amfibis començaren a transformar-se en mamífers i
d’ells en van sortir els primers primats. Els primats, en goril.les, aquests en
humans, apareguts de nou al planeta Terra.
Aquells humans no eren com els homes prehistòrics, que es conegueren
antigament, eren més evolucionats: ja tenien una intel·ligència desenvolupada.
Llavors no van tardar gaire en saber com funcionaven els microscopis.
Els dos germans, van aprofitar aquesta intel·ligència per fer un pacte.
L’Espirilet va escriure:
US HEM FET APARÈIXER DE NOU PERQUÈ TROBÀVEM A FALTAR LA
VIDA EN AQUEST PLANETA TERRA.
SI NO ANEU AMB COMPTE US TORNAREU A EXTINGIR!
Així va ser com els bacteris van fer el pacte amb els humans, que ara estan
evolucionant.
Però no us preocupeu, aquest cop han après bé la lliçó: si contaminem el
planeta TERRA, casa nostra, la Terra ens ho farà pagar, però si cuidem d’ella,
ens regalarà la Vida.

