
5200 anys del naixement de Darwin i 150 anys de ‘L’origen de les espècies’

Així com hi ha anys en què costa trobar alguna efemèride remarcable per al lema del Cicle

de conferències, el 2009 va ser un any prolífic en efemèrides per celebrar i de les quals la

SAC es va voler fer ressò. En primer lloc, cal destacar els 200 anys del naixement del natu-

ralista Charles Darwin i els 150 de la publicació de la seva teoria sobre l’evolució, en el lli-

bre Sobre l’origen de les espècies per selecció natural, que es va escollir en l’assemblea

com a lema del Cicle de conferències.

De tota manera també cal remarcar els 400 anys del primer telescopi que va utilitzar Gali-

leu per poder observar els estels, unint dues lents a una distància fixa de l’ull i encarades

cap al cel. Tenint coneixement d’un instrument òptic d’un holandès, una ullera de llarga

vista, el va perfeccionar per observar que la Lluna tenia muntanyes i cràters, i també va

descobrir que el planeta gegant Júpiter tenia quatre llunes que orbitaven al seu entorn, com

si fos una versió reduïda del sistema solar descrit per Copèrnic el 1543. 

El mateix any 1609 l’astrònom, matemàtic i físic alemany Johannes Kepler va publicar l’obra

Astronomia nova, que contenia les dues primeres lleis, anomenades de Kepler, relatives al

moviment dels planetes. La primera diu que els planetes descriuen un moviment el·líptic,

amb el Sol com un dels focus de l’el·lipse. Les observacions exhaustives realitzades per l’as-

trònom danès Tycho Brahe sobre el moviment retrògrad del planeta Mart, que li va cedir

quan va morir, van ajudar Kepler a descartar la teoria que els moviments fossin circulars. La

segona diu que els planetes, en el seu recorregut per l’el·lipse, recorren àrees iguals en el

mateix temps. Deu anys més tard va publicar la seva tercera llei, en què relaciona matemà-

ticament les trajectòries dels planetes entre si; això va permetre unificar, predir i comprendre

tots els moviments dels astres. Aquest 2009, la Unesco el va declarar Any mundial de l’as-

tronomia, i dins dels actes celebrats arreu del món i també a Andorra, la SAC va organitzar

visites a observatoris astronòmics i també va col·laborar amb altres entitats.   

Per als amants de la literatura, cal remarcar el 200è aniversari del naixement, a Boston, als

Estats Units, de l’escriptor Edgar Allan Poe, l’especialista en novel·la de misteri, terror i intri-

ga. I per als de la música, també el 200è aniversari del naixement de Felix Mendelssohn. 

Pel que fa a la vida i obra de Charles Darwin, va néixer el 12 de febrer de 1809 a Sherews-

bury (Anglaterra), fill i nét de metges; va començar a estudiar medicina a Edimburg per obli-

gació, però no l’hi agradava i va canviar per cursar carrera eclesiàstica a Cambridge. A més

dels estudis acadèmics, assistia de voluntari a les classes de botànica i entomologia

Presentació

200 anys del naixement de Darwin i 150 anys de L’origen de les espècies



6 Recull de conferències  - 2009

impartides per John Henslow, que li van proporcionar l’oportunitat d’embarcar-se al vaixell

HMS Beagle com a naturalista amb el capità Robert Fitzroy quan només tenia 22 anys i ini-

ciar el seu viatge al voltant del món de quasi cinc anys, del 27 de desembre de 1831 a l’oc-

tubre de 1836. L’objectiu de l’expedició era un estudi topogràfic de la Patagònia i Terra del

Foc, el traçat de les costes de Xile, Perú, algunes illes del Pacífic i una sèrie de medicions

cronomètriques al voltant del món. El darrer any van visitar les illes Galápagos, Tahití, Nova

Zelanda, Austràlia, Maurici i Sud-àfrica. Darwin va realitzar estudis geològics i va establir

una teoria sobre la formació dels esculls de corall, va establir l’estructura geològica d’algu-

nes illes, però, a més, va recollir una multitud de dades d’exemplars de flora i fauna de tots

els llocs per on va passar. Els preparava i els enviava a Londres per al seu estudi, al qual es

va dedicar la resta de la seva vida.

Abans hom pensava que les espècies vives no canviaven des que van ser creades per

Déu: cada espècie animal o vegetal era immutable i no era posssible cap canvi ni cap rela-

ció de parentesc entre elles. Aquesta teoria s’anomenava creacionisme.

Les teories evolucionistes que intentaven explicar els processos pels quals es produeix l’e-

volució, és a dir la transformació d’unes espècies en altres al llarg del temps, es van iniciar

amb Lamarck a final de 1700. Preconitzava que els éssers vius tendeixen a la perfecció i a

la complexitat, i que s’adapten als canvis en l’ambient que provoquen l’aparició d’òrgans

nous que passen als seus descendents.   

Darwin coneixia aquesta teoria, però sabent que era polèmica va passar molts anys reco-

pilant dades fins que va poder demostrar la seva teoria de l’evolució per selecció natural.

Havia observat a les illes Galápagos que existien unes espècies de pinsans que es dife-

renciaven per petites variacions d’un tret comú; per tant, que provenien d’un avantpassat

comú i que amb el temps s’havien anat diferenciant les espècies actuals. També havia ob -

servat les closques de tortugues gegants, que eren diferents a cada illa; en illes properes hi

havia espècies relacionades però diferents. 

Quan ja tenia gairebé completada la seva teoria va rebre una carta d’Alfred Russell Walla-

ce, un jove britànic que recorria el món buscant aus i papallones per a museus i coleccions

privades, i després d’observar espècies de l’Amazònia, el sud-est asiàtic i Austràlia havia

arribat a la mateixa conclusió sobre l’evolució de les espècies. Darwin i Wallace van com-

partir els seus descobriments i els van presentar conjuntament a la Societat Linneana de

Londres el 1858. L’any següent Darwin va publicar el seu llibre, en què explicava la seva

teoria, que va il·lustrar amb nombrosos exemples observats en la natura i que es basava en

tres principis:

- La capacitat reproductora dels éssers vius, que fa que produeixin molts més exemplars

dels que arriben a adults.

- La variabilitat de la descendència; els descendents d’una parella no són idèntics, algunes

de les diferències que es produeixen a l’atzar no són rellevants però d’altres poden ser-ho i

són degudes a la combinació dels gens dels progenitors.

- El procés anomenat selecció natural, que fa que entre els membres d’una espècie s’esta-

bleixi una lluita per la supervivència, especialment si els recursos són escassos. Només els
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millors adaptats aconsegueixen sobreviure i reproduir-se, i per tant transmetre els seus

caràcters a la descendència.    

A hores d’ara no s’ha pogut observar directament com actua l’evolució però existeixen sis

grups principals de fets que reconeixen que l’evolució és l’única causa raonable: proves

taxonòmiques de classificació de les espècies en grups, proves biogeogràfiques d’espè-

cies de regions situades a prop, proves paleontològiques dels fòssils, proves embriològi-

ques en les quals en estadis inicials de desenvolupament embrionari hi ha més semblan-

ces, proves anatòmiques dels òrgans dels animals, i proves bioquímiques, en les quals en

organismes semblants més coincidències hi ha entre les molècules que els formen. En el

cas de l’espècie humana, l’animal amb el qual tenim més coincidències és el ximpanzè, i

això no implica que siguem descendents seus, sinó que tenim un avantpassat comú. 

Darwin no havia descobert l’evolució, sinó que va proposar i explicar el mecanisme pel qual

es podia produir. Per aquesta raó, la SAC es va proposar donar a conèixer aquesta peça

cabdal en l’estudi de la biologia i dels éssers humans, mitjançant una conferència impartida

pel Dr. Bertranpetit. 

Així mateix es va recordar l’obra de Joan Baptista Xuriguera, es va donar a conèixer el fun-

cionament de la Viquipèdia, es va tractar la mediació internacional, les conseqüències del

Tractat dels Pirineus, la vialitat, i es va continuar la col·laboració amb La Massana Còmic

amb una conferència a l’entorn de la física i una taula rodona pels 50 anys d’El Jabato.

Finalment per haver pogut fer realitat la publicació del Recull de conferències 2009 junta-

ment amb els Quarts Debats de recerca, cal agrair el suport del ministeri d’Educació i Cul-

tura, el comú d’Andorra la Vella, Banc Internacional i Banca Mora, l’Acadèmia de Ciències

Mèdiques de Catalunya i Balears, i l’Institut d’Estudis Catalans. I també agrair al fotògraf

Jordi Pantebre el conjunt de fotografies de paisatges andorrans que acompanya el volum,

igual que a tots els conferenciants. 
Àngels Mach i Buch
Presidenta de la SAC


