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Omnis Cellula va néixer l’abril del 2002. La idea original, que ja rondava pels caps d’un 

grupet d’estudiants de segon de Biologia de la Universitat de Barcelona des de l’estiu 

anterior, era crear una revista dins l’àmbit de la nostra facultat. Una revista dirigida als 

estudiants, als professors, al personal investigador i a qui passés per allà i estigués 

interessat en les ciències de la vida.  

Es va dissenyar un model de revista amb uns continguts rigorosos i de qualitat, però 

alhora accessibles als no experts en cada disciplina. Preteníem aportar una eina que 
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permetés al microbiòleg no oblidar temes interessants de la zoologia o al botànic aprendre 

coses sobre antropologia. Un mitjà que reflectís la gran diversitat i heterogeneïtat de 

coneixements de la biologia i les ciències ambientals, dels quals tot biòleg hauria de tenir 

nocions, tot i ésser inevitable l’especialització en la seva feina. D’aquí va sorgir el nom de 

la revista: «tot tipus de cèl·lula», una explícita crida a la pluridisciplinarietat, alhora que un 

fragment de la cèlebre sentència del metge alemany Rudolf Virchow, amb la qual 

arrodonia la teoria cel·lular de Schwann i Schleiden: «Omnis cellula e cellula» (tota 

cèl·lula prové d’una altra cèl·lula).  

Vam optar per un model de publicació que recollís articles exclusius de científics 

nacionals i estrangers, els quals, des de l’inici, van col·laborar-hi amb molta amabilitat i 

entusiasme. I parlem de científics com Lynn Margulis o Ramon Margalef.  

Per començar, només comptàvem amb una petita però molt agraïda subvenció de la 

Divisió III de la Universitat de Barcelona. Això permetia publicar una mena de fanzine que 

no s’avenia gens amb la qualitat dels seus continguts. La tirada va ser de 350 exemplars, 

que es van vendre a la Facultat en una setmana (per 1 euro, preu que no cobria les despeses 

d’impressió). Les crítiques van ser molt bones i encoratjadores, tot i que coincidien en la 

injustícia del format. Així van néixer els números 1 i 2 d’Omnis Cellula, un cada semestre. 

Després vam pensar a donar-li un format digne, a la par amb els seus continguts, i a 

ampliar-ne la difusió.  

De seguida vam adonar-nos d’una gran mancança existent en la ciència i la cultura 

catalanes (només atenuada per la presència d’una revista de gran qualitat com és Mètode): 

la manca d’una revista de divulgació científica en català, amb prou difusió perquè arribés a 

tothom que hi estigués interessat en qualsevol punt dels Països Catalans (i més enllà). Així 

vam començar a treballar en un projecte que seguia defugint finalitats lucratives, però que 

requeria un suport econòmic molt més considerable.  

Pel que fa als continguts, l’esperit seguia sent el mateix, i només els vam ampliar 

amb més articles, alguns monogràfics i noves seccions. Aconseguir diners per publicar el 

número 3 va ser difícil. Finalment, però, vam obtenir el suport d’algunes empreses i 

institucions, com la Fundació Catalana per a la Recerca, el Parc Científic de Barcelona, 

Advancell, SL, i Worksolutions, SL. 

L’octubre del 2006, la revista va ser adquirida per la Societat Catalana de Biologia, 

filial de l’Institut d’Estudis Catalans, i així va convertir-se en la revista oficial d’aquesta 

institució centenària de gran prestigi en l’àmbit de la ciència catalana. Això significà per a 

nosaltres un reconeixement de la nostra tasca molt encoratjador. Des d’aleshores, la revista 
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arriba a tots als socis d’aquesta institució (més de mil tres-cents) i es distribueix també a 

universitats i centres de recerca.  

Tot aquest èxit ens va dur a crear una nova revista adreçada als estudiants de 

secundària, la revista Eureka, que des del 2006 ha tingut una molt bona acollida a les 

escoles catalanes. Però aquesta és una altra història... 
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