
PRESENTACIO

A les portes d'una nova epoca del
Butlleti de la Institucio Catalana

d'Historia Natural

Introduccio

Ara fa dinou anys, en reprendre la
Institucio l'activitat editorial brutalment in-
terrompuda per la Guerra de 1936-39, adop-
tava per al seu Butlleti una concepcio formal
totalment diferent de la que havia estat pro-
pia d'aquesta publicacio abans d'aquell trau-
ma. Ho feia, d'una banda, per adaptar-la a
l'organitzacio formal de la Institucio en tres
seccions (botanica, geologia i zoologia)
adoptada el 1949 i, de 1'altra, perque en
aquell moment -viu encara el dictador- era
una manera d'estimular la participacio en
1'empresa de la normalitzacio de l'us del ca-
tala en tots els ambits de la vida social i, en
particular, com a llenguatge cientific, d'un
nombre mes gran de persones potser no es-
pecialment motivades d'entrada.

Aixi, aquella <<fulla franca als aficionats a
les ciencias naturals>> del comencament de
segle esdevenia formalment una revista cien-
tifica especialitzada subdividida en tres se-
ries encara mes especialitzades. Potser hi
pesava un cert complex d'anacronisme per
un nom que ja fou discutit en els temps fun-
dacionals, fa prop d'un segle, i per una tradi-
cio eclectica que permetia a la Institucio
aplegar al seu si tant especialistes academics
de branques cada dia mes allunyades entre
elles en la seva practica quotidiana com sim-
ples afeccionats o col•leccionistes sense al-
tra qualificacio que la seva propia deria i ex-

periencia. Potser era l'exit, llavors encara re-
cent, d'entitats germanes mes especialitza-
des.

Els anys transcorreguts han revelat allo
que apareixia com una feblesa de la
Institucio -la diversitat d'especialitzacions i
de qualificacions dels seus membres- com
una de les seves forces i un dels seus princi-
pals atractius. En uns temps en que la preo-
cupacio per l'environament en la seva globa-
litat, ensems que en les manifestacions mes
properes del seu deteriorament, es un feno-
men que abasta capes cada cop mes amplies
de la societat, la Institucio es de les poques
entitats que pot manifestar-se en aquest sen-
tit, alhora amb solvencia cientifica i amb
sensibilitat social, sense fer res mes que
mantenir la fidelitat a una trajectoria ben
aviat centenaria.

Els canvis haguts en aquests anys no po-
den deixar de tenir repercussions en la poli-
tica editorial de la Institucio i, molt particu-
larment, en el que es el seu organ represen-
tatiu: el Butlleti. El Butlleti es avui una revis-
ta cientifica en crisi a causa de la dificultat
de dues indefinicions, la de qui son els desti-
nataris de la publicacio i la d'on surten els
autors que nodreixen les seves pagines. A la
practica, ha esdevingut la manera de mante-
nir els intercanvis amb les publicacions mes
o menys peribdiques que enriqueixen la bi-
blioteca de la Institucio. El <<mercat>> poten-
cial del Butlleti es limita als membres (en-
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torn d'un miler) i poc mes de dues-centes bi-

blioteques, en ben poques de les quals deu

ser gaire consultat. Aquesta limitacio s'ac-

centua encara mes pel fet que a116 que era

«especialitzacio» , el 1949 (i potser encara el

1974), sigui ara tan obsolet com 1'antiga uni-

tat de tractament de fauna, flora i gea, de ma-

nera que resulta poc atractiu per a la majoria

d'especialistes en algun camp de la botanica,

la geologia o la zoologia publicar en una re-

vista d'abast tan general els seus treballs

cientifics. Aixb fa que cada cop resulti mes

dificil completar volums d'alguna de les sec-

cions, singularment de la de geologia.

Per tot aixb, el Consell Directiu de la

Institucio Catalana d'Histbria Natural va

creure que calia reorientar la seva publicacio

mes representativa en un sentit que li fes re-

cuperar, degudament actualitzades, algunes

de les seves caracteristiques mes positives

d'etapes anteriors, sense abandonar les ad-

quisicions mes reeixides de 1'etapa dels dar-

rers lustres i incorporant-hi tambe una part

d'allb que ha donat a la Institucio Catalana

d'Histbria Natural la projeccio social de que

ara gaudeix: la seva capacitat d'aplegar en

uns objectius comuns, relacionats amb la

gestio del patrimoni natural, especialistes de

branques molt variades de la ciencia i de la

tecnica (del saber i del saber fer) i de trans-

metre aixb a la resta de la societat dels

Paisos Catalans.

El nou Butlleti

Partint del fet ineludible de quin es el pu-

blic real del Butlleti i que nomes pot am-

pliar-se (sempre moderadament) pel cami de

fer una oferta innovadora que no hagi de

competir amb publicacions mes consolida-

des i generalment mes especialitzades (i es-

crites en llengiies de mes ampli abast que el

catala), el Consell Directiu ha considerat que

hom disposava de tres elements de referen-

cia en els quals inspirar-se: el Butlleti histo-

ric de la primera i la segona serie (1901-

1936), el Butlleti d'aquests darrers dinou

anys i el Llibre Blanc. Pot semblar estrany

que es parli d'una publicacio de les caracte-

ristiques del Llibre Blanc com a model d'un

Butlleti, pert cal no oblidar que es precisa-

ment la publicacio mes representativa del

valor mes preuat de la Institucio en aquest

moment, tant entre els sews membres com

entre els que no ho son i la coneixen: la seva

capacitat de convocatoria en un objectiu co-

mu -la situacio i les perspectives de la gestio

del patrimoni natural als PaIsos Catalans-

per a persones de formacions i maneres de

pensar molt diferents. El Llibre Blanc es pre-

cisament el balanc i el testimoni de la situa-

cio i les perspectives del patrimoni natural

dels PaIsos Catalans en dos moments do-

nats; d'alguna manera el Butlleti podria ser

un seguiment periodic d'aquesta situacio i

d'aquestes perspectives.

Tanmateix -i en el benentes que aquest

seguiment hauria de ser fet amb tot el rigor

cientific amb el qual han estat fetes les dues

edicions (1976 i 1988) del Llibre Blanc-, el

Butlleti hauria de recollir tambe els articles

mes <academics», tal com ho ha fet en

aquests darrers anys i, fins i tot, atreure'n de

nous d'alguns camps que, per no estar estric-

tament integrats en el que comunament s'en-

ten per botanica, geologia i zoologia, no hi

han vingut (ni, en molts casos, tenen cap Or-

gan adequat a casa nostra).

En poques paraules, el nou Butlleti hauria

de ser 1'6rgan de comunicacio i d'expressio

de la Institucio, i la plataforma de difusio

dels coneixements relatius al patrimoni na-

tural, a la seva gestio i a la conservacio dels

seus elements mes amenacats. En primer

lloc, en 1'ambit dels Paisos Catalans i, se-

cundAriament, en el dels estats espanyols i

frances, en el d'Europa i en el de tota la

Biosfera.
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El nou Butlleti s'organitzary basicament
en sis seccions:

La primera , «Lletres de batalla», anira
destinada a recollir, d'una banda, articles
d'opinio (entre ells el que hauria de consti-
tuir en cada numero el que en podriem ano-
menar <<editorial> a carrec del Consell de
Redaccio) i de 1'altra, aportacions teoriques,
assaigs i articles de revisio d'un tema secto-
rial concret.

La segona, « Ofici de Naturalista», anira
destinada a recollir articles de caire meto-
dologic, descriptions de tecniques o instru-
mental, informes tecnics i treballs sem-
blants.

La tercera , « Gea, Flora et Fauna>>,
anira destinada a recollir articles d'inventari
del patrimoni natural en tots els seus aspec-
tes. Hi tindran cabuda tant articles o notes
faunistics, floristics, paleontologics, etc.,
com estudis descriptius de vegetacio, cata-
legs i altres treballs similars. La majoria dels
articles que ara es publiquen a les tres series
del Butlleti tindrien cabuda en aquesta sec-
66.

La quarta, «Sistemes i processos», anira
destinada, com indica el seu titol, a recollir
articles referents als aspectes funcionals
dels sistemes naturals a qualsevol escala
d'espai i de temps, incloent-hi els aspectes
evolutius.

La cinquena , <<S.O.S., S.O .S.>>, anira des-
tinada a recollir articles i notes sobre espe-
cies o sistemes amenacats o en perill. Corr
tothom sap, les lletres S.O.S., en el seu ori-
gen, eren una abreviacio de la frase anglesa
save our souls>> (salveu les nostres animes).

El nostre duplicat S.O.S. podria aplicar-se a
la salvacio de les nostres especies i dels nos-
tres sistemes naturals.

Finalment la sisena, «Regiment de la Co-
sa natural », anira destinada a recollir arti-
cles que facin referencia a la gestio del patri-
moni natural en tots els seus aspectes.

Algunes d'aquestes seccions poden acollir
en forma de «Notes breus» aportacions o no-
vetats de la flora, fauna, o informations d'ac-
tualitat, especialment interessants o nota-
bles referents als Paisos Catalans.

Aquestes sis seccions s'han d'entendre
mes com una manera d'organitzar els mate-
rials aplegats en un periode determinat que
en el de seccions fixes que cal omplir costi el

que costi. Nomes la primera, encara que si-
gui representada nomes per Particle <<edito-

rial>> sera present en totes les aparicions del
Butlleti. Cada una de les seccions de cada
numero del Butlleti anira precedida d'una
mena de presentacio o introduccio dels arti-
cles que la integren a carrec de la Redaccio.
Les possibles ressenyes de llibres aniran a la

seccio que els correspongui pel seu terra i
hauran de tenir un caracter prou critic i in-
formatiu. L'obituari, i altres notes informati-
ves, aniran tambe associats a la seccio que
els escaigui, si be les necrologiques de per-
sonalitats mes rellevants es reconduiran a
«Lletres de batalla».

Aquest plantejament recull integrament el
contingut actual del Butlleti i 1'enriqueix

amb aportacions noves que el transformen
en una revista de la qual no coneixem cap
equivalent, si mes no, actualment a casa nos-
tra, pero que, al nostre entendre, satisfy una
necessitat de comunicacio sentida per molt
professionals de la gestio de la natura que
actualment han de publicar en revistes d'es-
pecialitzacions molt allunyades entre elles.
Simplifica la gestio de l'edicio i dels inter-
canvis en reconduir les tres series actual-
ment existents en una de sola, gestio que en-
cara es podria veure simplificada -i alhora
abaratir els costos- si es podia reeixir en el
fet que un nombre significatiu d'autors lliu-
ressin les seves aportacions en base in-
formatica.

La renovacio de l'organitzacio del contin-
gut del Butlleti passara tambe per una nova
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presentacio formal, amb una nova maqueta quinze anys ha assegurat, en condicions

dissenyada per Loni Geest i Tone Hoverstad. sempre dificils, 1'aparici6 mes o menys regu-

Tambe es renova la composicio i el funcio- lar del Butlleti i de totes les altres publica-

nament del Consell de Redaccio, a tots els cions de la Institucio, cal retre homenatge de

antics components del qual i molt especial- gratitud per la tasca desenvolupada.

ment a Joandomenec Ros, que al llarg de
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