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El origen de las especies 

Charles Darwin 

Denomínase Creacionismo á 

crenza, inspirada en dogmas 

relixiosos, segundo a cal a Terra 

e cada ser vivo que existe actual-

mente provén dun acto de crea-

ción dun ser divino, sendo crea-

dos eles cun propósito tamén 

divino.  

Os creacionistas clásicos negan  

a teoría da evolución biolóxica e 

especialmente, o referido á evo-

lución humana.  

A evolución biolóxica é o pro-

ceso continuo de transformación 

das especies a través de cambios 

producidos en sucesivas xera-

cións.  

Evolución é calquera proceso de 

cambio no tempo. É un cambio 

no perfil xenético dunha poboa-

ción de individuos que pode 

levar á aparición de novas espe-

cies ou á adaptación a distintos 

ambientes. 

Charles Darwin publicou a súa obra  

The  Origin of Species fai 150 anos e 

nela expuxo por primeira vez as súas 

ideas sobre a selección natural e a teo-

ría da evolución.  

 O libro, un  dos máis influíntes do 

século XIX , supuxo a aparición dun 

novo xeito de ver o home, a ciencia e a 

propia natureza.  

Os primeiros 1250 exemplares vendé-

ronse o primeiro día da súa aparición, 

el 24 de novembro de 1859. 

El hombre que calumnió 

a los monos y otras cu-

riosidades de la ciencia 

Darwin 

 Una  evolución 

 extraordinaria 
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Me llamo… Charles 

Darwin 

 Lluís Cugotta 

Charles Darwin naceu en Shelewbury 

(Inglaterra) o 12 de febreiro de 1809. 

Por decisión de seu pai comezou a estu-

dar Medicina; pero ao cabo de dous 

cursos, e vendo que non lograba ter nin-

gún interese por estes estudos, comezou 

a carreira de Teoloxía en Cambridge coa 

idea de converterse nun clérigo rural.  

Pero Darwin perdeu novamente o tem-

po, en canto a estudos se refire, xa que 

dedicaba as xornadas á caza, a montar a 

cabalo e a gozar de cenas cos amigos.  

En Cambridge comezou, de forma vo-

luntaria, a asistir a clases de botánica 

impartidas polo reverendo John Hen-

slow que conseguiu que Charles se inte-

resase pola xeoloxía e deixase definiti-

vamente os seus estudos de teoloxía. 

Ademais Henslow proporcionoulle a 

Darwin a oportunidade de embarcarse 

como naturalista co capitán Robert Fiz-

roy e acompañalo na viaxe que este se 

propoñía realizar a bordo do Beagle ao 

redor do mundo. Viaxe que cambiou a 

súa vida e revolucionou o mundo.  
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Esos sufridos  

científicos 

¡Viva la ciencia! 

“Hai moito, moito tempo, cando o 

mundo era neno …”. Así é como 

empezan todos os chamanes (bruxos 

ou sabios) dos aboríxenes a contar a 

historia da tribo.  

E así é tamén como empeza este 

libro, que, aínda que poida parecelo, 

non é unha novela de aventuras se-

nón un libro de Prehistoria, porque 

como di o seu autor:  “a nosa tribo é 

agora a Humanidade completa, as 

xentes que falan todas as linguas no 

planeta que compartimos”. 



 

Hacia los confines del mundo  Harry Thompson 

Esta novela non é só un vibrante relato sobre a épica viaxe que impactou a sociedade 

do século XIX  senón tamén unha crónica apaixonante da pugna dos intelectos ex-

cepcionais, a quen a ciencia converteu en adversarios irreconciliables, conducindo 

un á gloria e o outro á destrución.  

O Beagle foi un navío da Mariña Real Británica, famoso especialmente pola segunda 

viaxe en que Charles Darwin, naturalista da expedición, adquiriu os datos e as obser-

vacións necesarias para elaborar a súa Teoría da Evolución baseada na selección natu-

ral.  

O barco partiu o 27 de setembro de 1831 do porto de Plymouth (Inglaterra) ás ordes 

do capitán Robert  Fitzroy rumbo a unha travesía por gran parte do mundo e da que 

non regresaría ata o ano 1836. 


