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en el segon centenari del naixement
de charles darwin

Monogràfic coordinat per Martí Domínguez

E
l 2009 es compleix el segon centenari del naixement de Charles Darwin i els 

cent cinquanta anys de la publicació de ‘L’origen de les espècies’. La figura 

d’aquest científic està lligada directament a la seua teoria de l’evolució, i en 

aquest sentit és àmpliament popular, però també és cert que bona part de la resta de 

la seua obra és poc coneguda. Les seues investigacions sobre les orquídies, les plan-

tes carnívores o enfiladisses, els seus estudis sobre l’expressió de les emocions o la 

seua primera aproximació a la geologia, resten encara una mica a l’ombra.

Aquest monogràfic de MÈTODE pretén oferir una visió general del que van estar les 

investigacions de Darwin, en articles duts a terme per investigadors especialistes en 

les matèries que el naturalista va tractar en els seus llibres. Hem volgut també comp-

tar amb les aportacions d’escriptors, historiadors i filòsofs, aliens al món científic, 

que ens mostren la percepció del naturalista des de la seua particular i rica mirada.

Finalment, tanquem el monogràfic amb una suggerent entrevista a càrrec del poeta 

Vicenç Altaió a l’historiador de la ciència Jaume Josa, gran coneixedor de l’obra de 

Darwin i de la seua penetració en Espanya.

Martí Domínguez. Professor titular de Periodisme de la Universitat de València i Director de MÈTODE.

En aquest monogràfi c de MÈTODE l’artista Willy Ramos (Pueblo Bello, Colòmbia, 1954) ha realitzat la portada i els separadors interiors. Amb la 
seua acostumada vitalitat i energia, ha sabut copsar a la perfecció l’ambient exuberant de la natura que va descobrir Charles Darwin a la seua 
arribada als tròpics. Tucans, camaleons, amfi bis, orquídies enlluernadores, tot això s’hi refl ecteix en aquests apunts, com si foren esborranys 
de viatge. Del que es tracta és de salvar el gest, la empremta de color, el moviment, la força –l’impuls vital– de la natura. I en això Willy Ramos 
és un autèntic mestre: ningú com ell aconsegueix immortalitzar els colors de la vida.
A l’esquerra, Willy Ramos. Charles Darwin, 2008. Sèrie «L’evolució del color». Grafi t i aquarel·la, 19,5 x 28 cm.


