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(&o9-1882) 

ARLES-ROBERT Darwin nasqué a Shrewsbury (Anglaterra) el dia C 12 de febrer del 1809. Fou el quart fill del doctor Robrn Wa- 
nng Damin. rnetge reputat de I'esmentada població. i nét del doctor 
Erasme Damin. 

Procedia d'una familia acomodada i que hana tingut un gran 
interes envers les ciencies naturals des de tot el seglr XVIII'. El seu 
avi. Erasme. es distingí no tan sols com a metge. sinó com a poeta. 
científic i filosof. Estava molt influit per Rousseau a qui coneixia 
personalment. Adopte metodes de ((medicina naturalti i procura contri- 
buir al ripid guariment dels seus rnalalts mitjancant la suggzstió : Iluiti 
igualrnent per tal de guarir els ernbriacs. amb magnífics resultats pric- 
tics. Com a poeta versifici elr problemes botinics i funda a Angla- 
tema una escola especial de poesia científica descriptiva. Com a cien- 
tific féu rnoltes obsewacions referents a la visió subjstiva i al vertigen : 
en aquesta obra original. fou un precursor dz Purkinje. Lasrne Darwin 
publici dues extenses obres científiques: Zoonomia o lleis de la oida 
orgdnica (1794-17%) i Fitologia o jilosojia de I'agricultura i la jardi- 
nena (1799). Aquestes obres. basades en la filosofia realista de Locke 
i Hume. són forqa originals i adhuc ridícules. a vegades ; llur principal 
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l'esmentada fragata durant els anys 1831 al 1836 quan comptava Damin 
vint-i-dos anys. Aquest viatge ha estat comparat -no sense raó- 
al de Colom en el sentit que dona igualment lloc al descobriment d'un 
nou món, el sual havia d'illuminar la idea evolucionista. Duraut aquesta 
navegació, que fou fatal a la seva salut, tingué possibilitats per a ob- 
servar directament i llargament la naturalesa, i tingué temps per a 
reflexionar sobre els fets observats. El viatge fou per a Dawin,  segons 
propia confessió: irel primer mestre i educador de la seva intellig&ncia, 
el més imp,ortant esdeveniment de la seva existencia i el fet que havia 
d r  determinar totalment la seva carrera)). 

Quan desembarca del Beagle no accepta carrecs oficials. tot i que 
li'n foren oferts, ans dedica tota la seva activitat a la tasca científica. 
Publica el Viatge d'un naturalista i comen& a prendre notes (julio1 
del 1873) sobre la transmutació de les especies. impressionat per ob- 
servacions fetes a través del seu viatge, com és ara I'analogia entre 
els animals fossils sud-americans i els que actualment constitueixen 
aquella fauna, així com sobre la fauna de  les illes Galapats, fets que 
el1 mateix manifesta que foren I'origen de totes les seve: teories. A 
copia de reunir dades referents a la formació de  les races de plantes 
i animals domestics arriba a la conclusió que la selecció era la clau 
dels triomfs de I'home ; tanrnateix. I'aplicació de la selecció als orga- 
nismes que viuen en estat natural continua essent prr a Damin un 

rnisteri. S'escolava I'octubre del 1838 guan Ilegí el nostre biografiat 
la coneguda obra de  Malthus, Assaig sobre la població, i convencut; 
aleshores, d r  la lluita per I'existhncia, pensa tot d'una que les varia- 
cions favorables tendirien a conservar-se i les desfavorables a des- 
apareixer. Amb semblants concepcions tingué una teogia completa per 
al seu treball. 

Poc drsprés (1839) es casa, i la seva obra genial Estruc: 
tura i distribució dels recijs de coroll. El 1842. obligat ddficient 
estat de la seva salut, es trasllada a Down -petit poble prhxim a 
Londres- on visqué retirat fins al seu traspas, fruint d'una posició 
excellent, fent una vida tranquiMa voltat de la seva companya i de 
nombrosos fills i unint al metodic estudi dels seus abundants mate- 
rials les atencions que requeria una salut sempre def' iczent. ' 

Semprz a Down continua acumulant més i més dades relacionades 
amb la seva teoria, de la qual publica un assaig que tenia una extenció 
de 231 en foli, i mantingué correspondencia amb Hooker i 
altres destacats naturalistes de l'.Apoca. Pregat pel celebre geoleg Lyell 
comen$ a escriure, el 1856, un tractat més extens i quan tenia redac- 



tada més de la meitat de la seva obra li fou trames, per A. R. Wa- 
Ilac-, aleshores viatjant per les illes Moluques, un manuscrit amb en- 
carrec de llegir-lo, donar el seu parer i enviar-lo a Lyell. Gran fou la 
sorpresa de Darwin en veure que Wallace, igualment influit per l'obra 
de Malthus, exposava brzument en el seu manuscrit la teoria de la 
selecció natural. Amb una lleialtat digna d'esment i admiració remeté 
seguidameut el document a Lyell exposant-li el cas i aquest, d'acord 
amb Hooker, envia a la Linean Society de Londres I'assaig de Wa- 
llace junt amb un resum de l'obra de Darwin i una exposició aclari- 
dora del que havia succeit. Ambdós treballs foren llegits en la mateixa 
sessó de l'esmentada Socirtat i foren publicats al lourna1 com una 
sola comunicació, el 1858. 

Pressionat novament per Lyell i Hooker emprengué seguidament 
la redacció de la que havia d'esdevrnir la seva obra capital i el 24 de 
novembre del 1859 es posava a la venda I'Origen de les especies. 
La primera edició de 1.25'0 exemplars queda exhaurida el mateix dia 
de l'aparicjó, la qual cosa palesa l'extraordinari interes que tenia 
Londres per coneixer el pensament darwinia. 

A I'Origen de les especies seguiren noves publicacions, a més de 
les successives edicions de I'obra esmentada, feina que Damin feia 
compatible amb noves observacions sobre la seva teoria. Destaquen 
entre els seus llibres que el1 anomenava irles fites de l a  meva vidar), 
els que teuen per títols: La oariució dels animals i de les plantes en 

'estat domestic (1868), La dcscend&ncia de l'home (1871). L'expressió 
de les emocions (1872); La fecundució de les Orquídies (1862). Les 
plantes insectíoores (1875) i tantrs d'altres. Publica igualment la seva 
autobiografia i nombrases cartes que foren editades per un dels seus 
fills. 

Després d'una existencia de treball fecund i estimat pels seus 
conciutadans i pel món cieutífic, mori Darwin als sztanta-tres anys, 
el dia 19 d'abril del 1882. Les seves despulles foren sepultades a 1'Aba- 
dia de Westminster, a pocs passos del cadaver de Newton. 

A Damin, mes que a cap altre naturalista, devem una magistral 
descripció de la trama de la vida, de l'encadenament de la natura- 
lesa, de les correlacions dels organismes. Li devem igualment el més 
acurat estudi d- la lluita per I'existencia, la qual inclou totes les reac- 
cions i els esforcos dels éssers vius davant les dificultats i limitacions 
ambientals. Hem d'agrair-li, demés, I'estudi de la variabilitat morfo- 
IAgica dels organismes, material de primer ordre en l'estudi de I'evo- 
lució. En forma didictica i crítica. admetent dificultats i salvant-les, 
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fent-se objeccions i refutant-les, provi que la doctrina de la descen- 
dencia és una formidable hipotesi de treball, una clau qu: tot ho obre. 
Seva és la idea que els ascendents de I'home foren humils simis o, 
dit amb més generalitat, que I'home, malgrat el seu orgull indomable. 
no és un producte deslligat de la resta de la creació. 

Parlant amb més amplitud, podem afirmar que la humanitat és 
deudora a Danvin d'un gran alliberament de la inteligencia. La seva 
tasca ha estat comparada amb la de Abraham Lincoln, nat el mateix 
dia que Damin, en el sentit que ambdós treballaren per la Ilibertat. 

tal vegada sznse proposar-s'ho. 
Li devem, finalment, una d e  les més citeg&riques demostracions 

del metode científic en el seu grau més extraordinari. Tingué passió' 
i reverencia per als frts. afirmació que queda pale~ada arnb el se; 
treball sobre els cucs de terra iniciat a Edinburgh, quan era un adoles- 
cent, no interromput a través de la vida i publicat l'any del 'seu 

traspis. 
Fou insensible als honors i a la calúmnia, humil, sincer, infantil, 

tan noble de caricter com excepcional d'inteHigencia. 


