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Benvolguts lectors i benvolgudes lectores,

No hi ha res més senzill per a una revista com omnis cellula 
que dedicar un any sencer a l’evolució. És del primer que ens 
vam adonar quan vam decidir celebrar l’Any Darwin amb un 
homenatge a l’evolució. L’objectiu d’aquesta revista ha estat 
des d’un bon principi donar una visió pluridisciplinària de les 
ciències de la vida tractant temes ben diversos: virologia, 
microbiologia, botànica, genètica, zoologia, neurologia, an-
tropologia, ecologia... Per tal que tots aquests temes tinguin 
cohesió, només cal apel·lar a allò que tenen en comú. Com 
deia Dobzhansky, «res en biologia no té sentit si no és sota el 
prisma de l’evolució». Tots els éssers vius que coneixem, és 
a dir, totes les cèl·lules (omnis cellula), tenen en comú l’evo-
lució biològica i, suposem, també un mateix origen. Parlar de 
evolució, doncs, com farem en les properes quatre revistes, 
ens permet acomplir dos propòsits de la revista: parlar de 
qualsevol disciplina que englobi les ciències de la vida, és a 
dir, mantenir l’esperit pluridisciplinari, i fer-ho sota un fil ar-
gumental vertebrador que doni consistència als continguts.

Així doncs, amb aquesta primera revista de l’Any Darwin inau- 
gurem una sèrie de quatre números especials. En cada núme-
ro la secció «A fons» estarà dedicada a estudis relacionats 
amb l’evolució biològica, des de qualsevol de les diverses 
disciplines que s’assignen a les ciències de la vida. L’habi- 
tual monogràfic del juny, naturalment, celebrarà aquests cent 
cinquanta anys de L’origen de les espècies i dos-cents anys 
del naixement del seu artífex, dedicant-hi tots els continguts. 
Desitgem que gaudiu d’un feliç Any Darwin.

Héctor Ruiz Martín
Director d’omnis cellula
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Per inaugurar l′any Darwin, la imatge de 
portada mostra dues iguanes marines a 

l′illa de l′Espanyola (Galápagos).
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