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                                                                     Universitat de València, 12.02.09 
 
Bicentenari del naixement de Darwin 
 
 
Juan  Luis  Arsuaga:  “La  ciència  s’ha  de  portar  fora  de  les  aules  i  el  pensament 
evolucionista ho hauria d’impregnar tot” 
 
La Universitat  de  València  celebra  el  bicentenari  del  naixement  de  Charles  Darwin, 
aquest dijous 12 de  febrer, amb  la conferència del catedràtic de Paleontologia  Juan‐
Luis Arsuaga, del Centre d’Evolució  i Comportament Humans, UCM‐ISC  III, Madrid,  i 
codirector del jaciment d’Atapuerca. Arsuaga ha fet la seua ponència “Darwin, Wallace 
i  l’evolució  humana”  a  la  sala  d’actes  de  l’Aulari  Interfacultatiu  del  Campus  de 
Burjassot‐Paterna. 
 
Arsuaga ha  reivindicat que  la ciència es desenvolupe  també  fora de  les aules a  fi de 
promoure el debat de temes bàsic més enllà de les universitats i centres d’investigació. 
El  catedràtic  de  Paleontologia,  davant  una  audiència  de més  de  600  persones,  ha 
argumentat que la grandesa del pare de la teoria de l’evolució és que “ha transcendit 
de  la  biologia  a  les  humanitats”,  per  aquesta  raó,  “el  pensament  evolucionista  ho 
hauria  d’impregnar  tot”.  En  aquest  mateix  sentit,  ha  reclamat  una  major 
interdisciplinarietat  dels  estudis  de  tots  els  camps  del  coneixement.  “L’universitat 
espanyola encara és, majoritàriament, pre‐darwinista”, concloïa. 
 
Al  voltant  d’un  miler  de  persones  han  participat  aquesta  setmana  en  els  actes 
organitzats per la Càtedra de Divulgació de la Ciència i la Universitat de València arran 
el  bicentenari  del  naixement  de  Darwin.  A més  a més  de  la  conferència magistral 
d’Arsuaga,  la  vespra  al matí,  dimecres  11  de  febrer,  es  va  dur  a  terme  el  seminari 
d’evolució  “Evolutionary  stories‐From  the  entangled web  to  the  genome”  a  l’Institut 
Cavanilles  de  Biodiversitat  i  Biologia  Evolutiva,  al  Parc  Científic  de  la Universitat  de 
València. I, de vesprada, es va realitzar una nova edició del Bar de les Ciències, titulat 
“Déu i Darwin són compatibles?”.A aquest debat obert, a l’Octubre. Centre de Cultura 
Contemporània, van assistir més de 200 persones. 
 
 
DAWKINS, HONORIS CAUSA 
D’altra banda,  la Universitat de València commemorarà el pròxim 31 de març el 2009 
aniversari del naixement del naturalista anglès en un ambient acadèmic  i plenament 
darwinista.  El  Paraninf  acollirà  aquesta  celebració,  la  qual  coincidirà  amb  el 
nomenament  d’Honoris  causa  del  professor  de  la  Universitat  d’Oxford  Richard 
Dawkins, un dels  científics que ha divulgat amb més  fermesa  l’evolucionisme. Fa un 
segle, la nostra entitat acadèmica ja va organitzar el centenari de Charles Darwin, una 
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convocatòria compromesa en el panorama acadèmic de l’Europa d’aleshores i única a 
l’estat espanyol. En aquella ocasió, va ser un grup d’estudiants de Medicina, liderat pel 
catedràtic d’Anatomia  i deixeble d’Ernst Haeckel, Peregrín Casanova  i Ciurana, qui va 
promoure l’acte. 
 
L’ORIGEN DE LES ESPECIES IL∙LUSTRAT 
La Universitat  de València manté  el  seu  esperit  darwinià,  no  solament  amb  estudis 
pioners, com ara els liderats a l’Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva, 
sinó amb el seu compromís en divulgar  les  idees del pare de  la teoria de es espècies. 
Una de les línies d’acció prioritària és l’edició dels seus textos. L’origen de les espècies, 
complirà  el  pròxim  novembre  el  seu  150  aniversari  i  la  Càtedra  de Divulgació  de  la 
Ciència de la Universitat de València ja ha enllestit una edició especial il∙lustrada, amb 
200  dibuixos  originals  de  Carles  Puche,  i  amb  la  col∙laboració  de  l’Institut  d’Estudis 
Catalans. Aquesta  versió de  l’origen,  el manuscrit  que  va  explicar  els  perquès  de  la 
diversitat  i  la  complexitat biològiques, és un  text adaptat pels  científics  Juli Peretó  i 
Andrés Moya. Per la seua banda, Publicacions de la Universitat de València ja ha editat 
la  traducció  en  valencià  la biografia més  completa de Charles Darwin, escrita per  la 
historiadora  de  la  ciència  de  la  Universitat  de  Harvard  Janet  Browne,  a  cura  del 
professor Jesús Català.  

A més a més de  les conferències sobre evolucionisme,  la Càtedra de Divulgació de  la 
Ciència prepara dues  exposicions. Una dirigida  al públic de  secundària  i batxillerat  i 
secundària,  ‘Darwin, quina gran  idea!’, a càrrec de  Joaquín Baixeras,  i  l’altra,  titulada 
‘Darwin,  el  seu  temps,  la  seua  obra  i  la  seua  influència’,  comissariada  per  Víctor 
Navarro s’inaugurarà el pròxim divendres, 20 de febrer, al Palau Cervelló de València, 
seu de l’Institut López Piñero d’Història de la Ciència i Documentació.  
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