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Benvolguts lectors i lectores,

Em plau de nou escriure-us aquestes breus línies amb l’arribada 
d’aquest número d’Omnis cellula. Vull aprofitar l’ocasió que 
em brinda aquest editorial per fer esment d’una qüestió potser 
simple però prou rellevant: el significat de la paraula. A voltes 
les paraules, eines amb què designem abstraccions, poden 
perpetuar sistemes d’estigmatització social que, raonats, no 
duen enlloc més que a l’absurd. Exemples clàssics en són els 
suposats estudis de genètica de poblacions en què els autors 
parlen amb lleugeresa de grups de “negres”, però al mateix 
temps “d’asiàtics” —i no pas “grocs”, per mantenir una acolorida 
coherència. Però també, sense anar més lluny, la distinció entre 
“becaris” i “investigadors”, quan el primer dels noms no respon 
necessàriament a un investigador predoctoral ni tampoc entre 
ambdós conceptes hi ha cap relació quant al significat —i d’altra 
banda molts dirien que, tot i haver superat el doctorat, continuen 
essent becaris... Ironies a banda, em sembla evident que parlar 
amb propietat és una qüestió de lògica. Al capdavall no només 
estarem respectant la paraula, sinó també el fet i les persones. 

Albert Santamaria i Martínez
Editor en cap d’Omnis cellula

Benvolguts i benvolgudes,

Novament és un plaer presentar-vos un nou número de 
la revista Omnis cellula. En ell descobrireu històries 
tan fascinants com la misteriosa maledicció del faraó 
Tutankamon, explicada sota una perspectiva absolutament 
científica i racional, o les vides de cinc generacions 
d’il·lustradors i naturalistes d’una mateixa família: la 
nissaga dels Sowerby. Del passat viatjarem ràpidament 
cap al present i el futur més immediat de la biologia, per 
endinsar-nos en el món de la bioinformàtica, una disciplina 
en plena efervescència. Voldria destacar el fet que estrenem 
una nova secció: el “Racó del microbi”, un apartat dedicat 
a la microbiologia, que periòdicament  ens passejarà pel 
microcosmos d’una forma planera i distesa. Finalment 
només em queda desitjar que gaudiu de la lectura i que 
us animeu a enviar-nos els vostres articles sobre la vostra 
recerca, sobre docència, o sobre qualsevol temàtica 
d’interès relacionada amb les ciències de la vida.

Héctor Ruiz Martín
Director d’Omnis cellula
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Envia’ns les teves imatges més espectaculars per a la portada d’Omnis 
cellula! portada@omniscellula.net

La Portada
La imatge de la portada d’aquest número: Líquens 
sobre roques al Cap de Bona Esperança, Sud-
àfrica. La fotografia és cortesia de la Begoña 
Vendrell Simon.
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