
Pòrtic 

Potser la manera i el mètode amb els quals ens acostem a la natura és diferent d'uns a 
altres. De ben segur que no empren les mateixes eines ni obtenen els mateixos resultats 
i conclusions un llaurador, un científic i un pintor, posem per cas. Tanmateix, tots els 
humans disposem d'idèntic arsenal bàsic: el sentits per llegir el que ens envolta i el cervell 
per processar la informació rebuda. Canvia el punt de vista, la finalitat i les ferramentes 
per assolir el que es pretén: fer fructificar els camps, copsar una espurna de la comple
xitat de la vida o caçar la bellesa. Però al remat l'observació atenta, l'esforç i la reflexió 
profunda per assolir la fita són semblants i paregut el goig quan s'assoleix la bona collita, 
la troballa aclaridora o l'obra lluïda. I, en bona mesura, tots els esforços poden ser comple
mentaris. Encara més si ens plantegem, com ho fem nosaltres, que cal conservar la terra en 
la seua prodigiosa biodiversitat i salvar l'única casa de què disposem de l'accelerat procés 
de destrucció a la que l'està sotmeten la nostra pròpia espècie. No ens queda clar, però, que 
pot ser més eficient per fer proselitisme: si la mossegada saborosa d'una fruita, l'article ben 
documentat o la pintura que ens captiva. 

Nemus és una revista científica oberta als treballs d'investigació i d'alta divulgació de les 
ciències naturals. Així va nàixer i en res vol apartar-se d'aquest camí. No obstant això 
ens ha semblat oportú fer un gest, una ullada, a manera de reconeixement i agraïment, a 
l'àmbit creatiu pel treball ben fet i favorable a la natura. I ho fem amb una mena de pòrtic, 
encetant la revista amb una obra artística que ha arribat a un públic general: una pintura, 
un poema, una fotografia, una cançó, .. . tant s'hi val!, on hi juga un paper important un 
animal o una planta. Hi afegim una fitxa per acostar el lector, des d'un punt de vista cien
tífic, a l'espècie que l'artista ha triat. 

I encara ens faria goig en el futur complementar obra i fitxa tècnica amb un treball de 
recopilació dels zoònims o fitònims populars de l'espècie tractada, tasca per a la qual seria 
de menester la col·laboració de lingüistes de camp. Els noms populars tenen una riquesa 
i diversitat territorial extraordinària però la reserva fonamental dels mots específics està 
restringida sovint als pagesos, ramaders, pescadors .. . Ocupacions i activitats de gent que 
viu en contacte amb la natura i necessita de precisió per anomenar els éssers, oficis que 
pateixen una franca reducció. Tan és així que si no es registren, bona part d'ells corren 
perill de pèrdua irreversible, tant per la situació de la llengua (minvant en tot el domini 
lingüístic) com pel procés de concentració urbana accelerada, que allunya, en tots el sentits 
i també en el lingüístic, els parlants de la natura. 
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Les Iris (els lliris) 
Vincent Van Gogh, 1853-1890 
Oli de 71 x 93, pintat a Saint-Rémy-de-Provence (França), el maig de 1889 
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