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L’exposició se centra en el viatge d’aquest científic al voltant del món recollint espècimens 
a bord del vaixell H. M. S. Beagle i es basa en les descripcions del periple plasmades al 
seu diari  
 
 

L’Obra Social ”la Caixa” presenta l’exposició Darwin 
observador, Darwin naturalista a CosmoCaixa Barcelona 
 

 
Charles Robert Darwin (1809-1882) va rebre una carta del seu mentor John Henslow, 
botànic de la Universitat de Cambridge, en què li oferia l’oportunitat de viatjar al 
voltant del món, ja que Robert FitzRoy, capità del vaixell de sa majestat H. M. S. 
Beagle, buscava un cavaller, de bona família i interessat per la ciència, que li fes de 
company de viatge. Així va començar tot. El pare de Charles s’hi va oposar, però li 
va prometre que si aconseguia trobar un home amb sentit comú que li aconsellés 
d’anar-hi, donaria el seu consentiment per al viatge. Aquest home va ser el seu 
oncle, Josiah Wedgwood, de manera que el 27 de desembre de 1831, quan només 
tenia 22 anys, Darwin va salpar al Beagle. Poc temps després, a la seva 
autobiografia, va reconèixer aquest esdeveniment com el més rellevant de tota la 
seva vida i la seva carrera professional. L’exposició Darwin observador se centra 
bàsicament en el viatge a bord del Beagle. A través de les peces de l’exposició, el 
públic es podrà posar a la pell d’aquest científic, fer un recorregut pels diferents 
llocs que va visitar i conèixer així la diversitat d’exemplars que van atreure 
especialment el seu interès. A l’exposició s’exhibeixen percebes de la seva 
col·lecció, una carta escrita per ell, exemplars de mamífers i aus, la mandíbula d’un 
mastodont trobat a Polinyà, un ornitorinc i les restes fòssils d’un armadillo gegant, 
entre altres mostres. Tots els textos descriptius de les peces exhibides s’han extret 
del seu llibre The Voyage of the Beagle (El viatge del Beagle). La mostra, 
organitzada per l’Obra Social ”la Caixa” amb motiu de la celebració del 150è 
aniversari de la publicació de L’origen de les espècies, es podrà veure a 
CosmoCaixa fins al novembre del 2010. 
 
Barcelona, 20 d’octubre de 2009. El viatge és el fil conductor de la mostra i se centra en 
tres moments: «La preparació del viatge», «La ruta, les descripcions i les observacions de 
Darwin» i «La tornada a la metròpoli i la publicació de L’origen de les espècies», un relat 
cronològic del viatge per diversos continents a bord del vaixell de la reina d’Anglaterra 
durant cinc anys (1832-1836) d’aquest científic que va establir les bases de la nova 
biologia.  
 
Fill d’un metge de prestigi reconegut, Charles Darwin (1809-1882) va iniciar els estudis a 
la Universitat de Medicina, però vist el poc interès per aquesta disciplina, el seu pare va 
decidir matricular-lo a la de teologia, on va trobar un ambient més favorable a les seves 
inquietuds, encara que les seves investigacions li van crear seriosos conflictes religiosos. 
Darwin era un apassionat de la història natural i l’entusiasmava l’observació, per això no 



en va dubtar ni un moment a l’hora d’embarcar-se al Beagle, malgrat els marejos 
constants que patia. Per aquest motiu va passar llargues temporades a terra ferma, cosa 
que li va permetre recollir innombrables espècimens. Va enviar 1.529 espècies dins de 
flascons amb alcohol i 3.907 exemplars dissecats, que van ser descrits per científics com 
l’anatomista Richard Owen i l’ornitòleg John Gould. De la descripció de les roques, els 
invertebrats i les plantes, se’n va ocupar ell mateix.  
 
El 2 d’octubre de 1836, el Beagle va posar fi al seu periple i Darwin es va instal·lar a 
Cambridge, on va anar preparant el seu diari de viatge. Així doncs, l’any 1839 Darwin va 
publicar el seu primer llibre a partir de les notes del seu diari de viatge, que avui coneixem 
amb el nom The Voyage of the Beagle.  
 
A través de les peces de l’exposició, el públic podrà fer un recorregut pels diferents llocs 
que Darwin va visitar i per la diversitat d’exemplars que van atreure especialment el seu 
interès. S’hi recullen des de percebes de la seva col·lecció, passant per exemplars de 
mamífers i aus, fins a la mandíbula d’un mastodont trobat a Polinyà, un ornitorinc i la 
closca d’un armadillo, entre altres. Totes les peces van acompanyades de textos de 
Darwin recollits al diari del viatge.  
 
La tornada a la metròpoli i la publicació de L’origen de les espècies 
 
Quan va arribar a Londres, si una cosa tenia clara Darwin era que ja no volia ser clergue. 
Gràcies a la publicació del diari del seu viatge s’havia guanyat el reconeixement de la 
comunitat científica. El científic va escriure més de 2.000 cartes als seus col·legues 
d’arreu del món. Una valuosa xarxa de contactes científics que avalen el seu pes. Va 
ingressar novament a Cambridge per continuar els estudis. Al juliol del 1837 ja va anotar 
la idea de la transmutació de les espècies, però no va ser fins al 1859 quan va publicar el 
llibre que va revolucionar la ciència.  
 
Com que ja tenia una certa edat, es va plantejar els pros i els contres de casar-se, i va 
buscar la millor de les companyes per passar-hi la resta de la seva delicada vida: la seva 
cosina germana Emma Wedgwood, amb qui va tenir vuit fills.  
 
El 1855, després de l’estudi sobre els percebes, Darwin volia portar a terme altres treballs 
que aportessin més proves a la seva teoria de l’evolució, sobretot pel que fa a la 
domesticació d’animals i plantes, i a la cria de coloms, i per això va construir un colomar al 
seu jardí. Gràcies a l’observació i la comparació, aviat es va adonar que, si en poques 
generacions s’aconseguien diferents varietats a partir d’un colom domèstic, què no podia 
aconseguir la naturalesa al llarg de milers d’anys? 
 
La seva vida transcorria al poblet de Kent, on es va instal·lar definitivament i on va trobar 
la tranquil·litat per ordenar tots els materials que havia recollit i per continuar estudiant i 
escrivint sobre la seva gran teoria, L’origen de les espècies, que finalment va publicar el 
1859, una vegada superades les seves pors i pressionat pel fet que Alfred Russel Wallace 
se li pogués avançar. 



 
L’obra va commocionar la societat victoriana fins al punt que va originar un debat entre els 
polítics, l’Església, els científics i els ciutadans, entre defensors i detractors de la teoria 
que va revolucionar la ciència.  
 

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 

 

 
JORNADES 
GENÈTICA VEGETAL AL SEGLE XXI. LES PLANTES QUE MENGEM, MÉS ENLLÀ DE DARWIN 
DIMARTS 21 D’OCTUBRE 

 

Experts nacionals i internacionals presentaran i discutiran com l’ésser humà ha anat modificant a 
favor seu els vegetals que són part de la seva dieta, des de la selecció de vegetals fins al disseny 

de genomes nous. 
 
QUI VA MATAR DARWIN?. 100 ANYS DEL DESCOBRIMENT DE LA MALALTIA DE CHAGAS  
DIJOUS 12 DE NOVEMBRE 

 

Quatre experts intercanviaran els seus punts de vista sobre diferents aspectes de la malaltia de 
Chagas. Un testimoni parlarà en primera persona dels simptomes d’aquesta malaltia.  
 

 
• DIÀLEGS 

QUÈ VOL DIR EVOLUCIÓ? DIÀLEGS  
DIMECRES 14 D’OCTUBRE I DIMARTS 24 DE NOVEMBRE  

 

Els nivells en què actua la selecció natural. De l’individu a l’espècie i La selecció sexual son els 
títols dels dos diàlegs coordinats per Jaume Bertranpetit. 

 

• VISITA COMENTADA 
Aprofundir en com els viatges, les troballes i els estudis naturalistes de Darwin van canviar la visió 

del món i van establir les bases de la biologia moderna.  
Caps de setmana i festius, a las 17 h 
 

• LABORATORI: DARWIN VIATGER 
 
Els nens i nenes de més de 6 anys podran descobrir quin recorregut va fer el científic amb el 

Beagle i com aquest viatge va influir en la seva vida.  
Caps de setmana i festius, a les 17 h. 
 

 
 
 



Darwin observador, Darwin naturalista, a CosmoCaixa Barcelona 
C/ Isaac Newton, 26 
08022 Barcelona 
 
Inauguració: dimarts 20 d’octubre a les 13 h. 
Període d’exhibició: del 21 d’octubre de 2009 al 15 de novembre de 2010 
 
Horari: 
De dimarts a diumenge i festius, de 10 a 20 h 
Dilluns tancat, excepte festius 
 
Servei d’Informació: 
www. lacaixa.es/Obra Social 
info.fundacio@lacaixa.es 

 
Més informació: Irene Roch. Àrea de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa”. Tel. 93 
404 60 27 / 669 45 70 94 
Iroch@fundacionlacaixa.es  
 

 


