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ANY DARWIN 
Antonio Lazcano acusa al creacionisme de respondre a la 
manipulació política i ideològica de les opcions més 
conservadores, i no a qüestions religioses 
 

• El vicerector d’Investigació i Política Científica, Esteban 
Morcilo, ha presentat avui la programació de la Universitat de 
València per a commemorar el bicentenari del naixement de 
Charles Darwin. 
• El catedràtic mexicà de l’Origen de la Vida ha defensat el 
darwinisme i el laïcisme com a components essencials de 
qualsevol societat contemporània. 

 
La Universitat de València ha iniciat avui la programació per a celebrar 
el bicentenari del naixement de Charles Darwin amb la ponència 
magistral del catedràtic de l’Origen de la Vida de la Universitat Nacional 
Autònoma de Mèxic (UNAM), Antonio Lazcano, a la Facultat de 
Biològiques, on es desenvolupa un cicle de conferències dedicat al 
naturalista britànic, pare de la teoria de l’evolució.  
 
Lazcano ha argumentat al campus de Burjassot-Paterna que els 
creients que insisteixen en les posicions creacionistes són objecte 
“d’una manipulació política perquè el creacionisme no respon a un 
debat religiós ni científic, sinó a una ideologia molt conservadora”. I, per 
a combatre-la: “Cal educació, fonamentada en una visió secular, clau 
per a tota societat democràtica i on el darwinisme és essencial”. 
 
Per a Antonio Lazcano el creacionisme emergent als EUA és un 
“anacronisme grotesc” fonamentat en “una teologia pobra, instantània 
com ara el Nescafè” i el seu èxit es troba “en la marginalitat de minories 
socials”. Per aquest motiu, a l’estat espanyol resulta acuciant, segons 
aquest científic autor d’obres de divulgació com ara ‘L’origen de la 
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vida’,  “la integració en el teixit bàsic de la societat de grups marginals 
mitjantçant l’educació laica”. Lazcano ha destacat, al nostre país, els 
riscos del fonamentalisme musulmà i la penetració de les esglèsies 
fonamentalistes protestants en els col·lectius d’immigrants 
latinoamericans. 
 
L’intel·lectual mexicà, d’altra banda, ha argumentat que l’Església 
Catòlica ha pogut conviure sense cap problema amb els postulats 
bàsics de la teoria de l’evolució perquè no han fet una lectura literal de 
l’Antic Testament. 


