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El verd és el color d'ulls
menys freqüent: només el 2% de
les persones té
els ulls verds.
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Què veu un nadó quan neix? Quan va
aparèixer la llum? Quants colors pot distingir
un ésser humà? Com funciona el cinema? I
els ulls d’un gos?
Tot l’univers dels ulls i la vista s’explica en
aquest llibre, fins i tot els misteris del que no
podem percebre a simple vista.

Perquè encara que tinguem els
ulls tancats, hi seguim veient.
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I tancant el
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Hi ha tres colors primaris:
groc, blau i vermell; no es poden
obtenir barrejant altres colors.

Barrejant els colors
primaris, n’obtenim
els secundaris.
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Passant a través del
cristal·lí, la llum visible
s'enfoca a la retina
i forma una imatge cap
per avall, el nostre
cervell la processa i la
posa cap per amunt.

cristal·lí

Els meus ulls són un mecanisme delicat i complex.
Capten els detalls més petits i em mostren la immensitat del món.
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La pupil·la també s'obre quan veiem la persona
que estimem.

Miro el món amb els ulls ben oberts. Voldria descobrir tot allò desconegut,
veure més enllà de l'horitzó, per entendre les coses que no són evidents.
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La pupil·la de l'ull funciona com el diafragma
d'una càmera de fotos: en un entorn poc
il·luminat, la pupil·la s'obre per deixar entrar
més llum i, quan la il·luminació és més intensa,
la pupil·la s'estreny.

Els objectes increïblement petits
semblen sorprenentment grans.

A les ciutats, les inscripcions
importants i els senyals de trànsit
estan, de vegades, duplicades en
escriptura Braille.
Els semàfors tenen senyals
de so que informen els qui
no hi veuen de quan és segur
creuar el carrer, així com les
bandes en relleu els ajuden
a orientar-se millor.

ens ajuden a no perdre'ns i a trobar sempre
el camí cap a casa.

I tancant els ulls, em poso a somiar.

