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Introducció

Per aconseguir publicar un article científic no n’hi 
ha prou de redactar de manera correcta els fo-
naments, els resultats i el significat d’un estudi de 
recerca. La publicació és un procés complex, en 
què tant el plantejament dels autors (per exem-
ple, l’elecció de la revista per enviar el treball) com 
l’avaluació dels revisors externs del manuscrit (un 
procés pel qual passen els manuscrits rebuts en 
la majoria de revistes científiques amb un nivell 
mínim de qualitat), o les decisions dels directors 
o editors de la revista (que habitualment selecci-
onen per publicar només una part de tots els tre-
balls que reben), influeixen de manera decisiva en 
l’èxit de la publicació. S’ha afirmat que l’objectiu 
dels autors no és tant «escriure un bon article», 
com escriure un article que el director d’una re-
vista biomèdica «vulgui publicar», seguint el seu 
criteri com a editor i les recomanacions dels ava-
luadors externs de la revista (1).

Per publicar, per tant, resulta imprescindible 
conèixer el paper que els autors, els revisors ex-
terns i els directors de les revistes juguen en tot 
el procés. Tots ells tenen drets i deures, realitzen 
valoracions i prenen decisions que conduiran 
a l’èxit o al fracàs de la publicació (2). Com a 
autors que volen publicar el seu treball, haurí-
em de considerar amb molta cura tots aquests 
aspectes fins i tot abans de començar-ne la re-
dacció. Alguns investigadors prenen decisions 
relacionades amb la publicació del treball abans 
i tot de començar la recerca i inclouen aquestes 
decisions fins i tot en el disseny o en el protocol 
de l’estudi. 

El procés de publicació: 
autors, revisors externs i editors
Ana M García i Esteve Fernández

Autors

Criteris i procés d’autoria

Una de les primeres decisions en relació amb 
la publicació d’un article científic és qui el sig-
narà com a autor. Això depèn tant de les col-
laboracions realitzades durant el desenvolupa-
ment del treball que es pretén publicar (siguin 
els resultats d’un estudi de recerca, la descripció 
d’una experiència professional o un article me-
todològic, per exemple) com de les aportacions 
que es realitzin durant el procés de preparació 
del manuscrit, des de la redacció fins a la publi-
cació definitiva. 

S’ha arribat a afirmar que les pràctiques en 
relació amb les signatures o autories dels arti-
cles científics en biomedicina són «irremeiable-
ment corruptes» (3). En un altre capítol d’aquesta 
monografia es tracten amb més detall els aspec-
tes ètics relacionats amb la publicació científica, 
incloent-hi l’autoria. Aquí n’hi ha prou de recordar 
els requisits que el Comitè Internacional de Di-
rectors de Revistes Biomèdiques (ICMJE, Inter-
national Committee of Medical Journal Editors) 
estableix molt clarament en aquest sentit (4):

«El crèdit d’autoria s’ha de basar en: 1) con-
tribucions importants a la concepció, el dis-
seny o l’obtenció de dades, o a l’anàlisi i la 
interpretació d’aquestes dades; 2) la redacció 
de l’esborrany del manuscrit o la revisió crítica 
amb aportacions rellevants al contingut intel-
lectual; i 3) l’aprovació final de la versió que es 
publicarà. Les persones designades com a 
autors han de complir tots tres requisits.»



-106-

El procés de publicació: autors, revisors externs i editors

L’ICMJE es refereix fonamentalment a arti-
cles derivats de la recerca científica, és a dir, a 
originals. No obstant això, el primer criteri amb 
algunes modificacions es podria aplicar molt bé 
a qualsevol tipus d’article. El segon i tercer crite-
ris són perfectament vàlids tal com estan enun-
ciats per a qualsevol tipus de publicació. 

Com a autors també hem de recordar que 
cada vegada més revistes científiques demanen 
als autors que identifiquin el responsable o els 
responsables principals del treball (guarantors) 
i que descriguin les contribucions específiques 
que cada signant hagi realitzat (contributorship) 
amb l’objectiu de garantir una transparència més 
gran en el crèdit d’autoria dels signants de l’ar-
ticle (5).

En relació amb les funcions i accions dels au-
tors en el procés de publicació, cal destacar en 
aquest apartat la rellevància del segon i tercer 
criteris de l’ICMJE (de fet, el primer criteri ja s’ha 
d’haver complert en el moment de preparació 
del manuscrit). Normalment, un dels autors es 
farà càrrec majoritàriament de la redacció del 
primer esborrany del treball. De vegades aques-
ta tasca es comparteix amb més autors; per 
exemple, l’estadístic pot ésser la persona més 
indicada per redactar l’apartat corresponent en 
la secció de mètodes, o el tècnic del laboratori 
l’encarregat de descriure les proves analítiques 
realitzades en aquesta mateixa secció. Però tots 
els autors signants del treball han de revisar crí-
ticament la totalitat del manuscrit i aprovar-ne la 
versió final que es publicarà. 

Aquesta revisió crítica del manuscrit de tots 
els autors exigeix certa organització. Habitual-
ment, el redactor principal del text farà circular 
un primer esborrany entre tots els autors. Convé 
assenyalar de manera visible (per exemple, amb 
lletra marcada d’un altre color o utilitzant alguna 
de les funcions per a aquesta finalitat del proces-
sador de textos –per afegir comentaris, protegir 
el document, etc.) les modificacions introduïdes 
per la resta d’autors sobre l’esborrany original. 
També és recomanable establir un termini límit 
per a la revisió i la introducció de comentaris o 
modificacions, a més d’indicar clarament que 
aquesta revisió és un requisit indispensable per 
aparèixer com a autor del futur article. Si la revi-

sió del text resulta conflictiva en algunes parts, 
també pot ésser aconsellable realitzar una reu-
nió amb tots els autors per resoldre els punts 
discrepants. Habitualment serà l’autor principal 
(generalment el primer autor, o bé el responsa-
ble principal o guarantor del treball) l’encarregat 
d’incorporar totes les modificacions i comentaris 
rebuts en una segona versió del text, que pot 
exigir novament la revisió i l’aprovació de tota la 
resta d’autors abans de la remissió a la revista.

Aquesta versió final enviada per primera ve-
gada a la revista tornarà a patir modificacions 
després del procés de revisió externa i edició. 
És per això que l’ICMJE estableix també la ne-
cessitat que tots els autors aprovin la versió final 
una vegada el manuscrit ha estat acceptat per a 
publicació, versió que pot diferir considerable-
ment de la que es va enviar per primera vegada. 
En aquestes fases és recomanable que partici-
pin altra vegada tots els autors, tant en les modi-
ficacions del manuscrit en resposta als revisors 
externs i editors, com en l’aprovació de la versió 
última ja llesta per ésser publicada (en el que 
s’anomena «galerades» o «proves d’impremta»). 

Elecció de la revista

Els criteris a l’hora de triar la revista en la qual 
pretenem publicar el treball són tan importants 
com la preparació mateixa del manuscrit. A la 
Taula 1 es presenten els criteris que cal consi-
derar en l’elecció de la revista per publicar un 
treball. De fet, s’hauria de tenir present la revista 
escollida des d’abans de començar a escriure 
el manuscrit, atès que en la preparació tant del 
contingut com dels aspectes estructurals del 

Taula 1. Criteris que han de considerar els autors per 
a l’elecció correcta de la revista en què publicaran el 
treball.

• Política editorial
• Lectors
• Difusió
• Factor d’impacte
• Idioma
• Freqüència d’acceptació de manuscrits
• Temps de gestió de manuscrits
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treball, ja convé adaptar-se a les característiques 
pròpies de la revista. Aquest procés d’escriure 
segons l’«evidència» del que es publica en la re-
vista escollida s’ha anomenat «escriptura basada 
en l’evidència» (6). En aquest sentit, és impres-
cindible seguir estrictament les instruccions per 
a autors de la revista escollida. Aquesta és una 
qüestió fonamental, que només requereix rigor 
i cura en les qüestions purament formals, i que, 
malauradament, desatenen molts autors produ-
int ja d’entrada una impressió negativa als editors 
de la revista, que poden trobar en aquesta man-
ca de cura una raó per rebutjar immediatament el 
treball que acaben de rebre (7). A l’adreça http://
mulford.meduohio.edu/instr trobem enllaços 
amb les instruccions per a autors d’un llistat de 
prop de 3500 revistes de ciències de la salut. 

Hem de practicar també el que podríem 
anomenar una selecció de la revista per publi-
car basada en l’evidència, no tant en funció dels 
aspectes formals sinó dels continguts. Les revis-
tes habitualment defineixen en la presentació o 
en les normes per a autors el tipus de treballs i 
continguts que consideren per a publicació. És 
el que se sol denominar política editorial. En el 
moment de triar la revista a què enviarem el ma-
nuscrit és fonamental conèixer aquestes prefe-
rències. Per exemple, encara que hi pugui haver 
revistes que estiguin interessades genèricament 
en aspectes relacionats amb el càncer, algunes 
poden mostrar més interès per estudis de na-
turalesa clínica, mentre que d’altres poden es-
tar més interessades en els resultats d’estudis 
epidemiològics. Si no estem gaire familiaritzats 
amb la revista, és necessari estudiar amb dete-
niment la informació continguda en les pàgines 
electròniques sobre la missió i els objectius de 
la revista. També pot ésser útil repassar els su-
maris d’uns quants números recents i detectar 
temes en els quals la revista en qüestió publica 
amb freqüència articles originals o altres tipus de 
treballs. La mateixa bibliografia que haguem em-
prat en el nostre estudi també suggerirà revistes 
potencialment interessades en la nostra aproxi-
mació al tema que tractem. 

És molt important anar amb compte amb 
l’elecció de la revista, ja que la primera decisió 
sobre l’acceptació o el rebuig del nostre manus-

crit dependrà d’haver sabut escollir la revista 
adequada i, per tant, que el treball atregui l’inte-
rès de l’editor corresponent. Així, tenir clar el pú-
blic a què volem dirigir el treball és fonamental. El 
mateix treball es redactarà i presentarà de ma-
nera diferent si va dirigit prioritàriament a lectors 
clínics, investigadors o gestors, per exemple. Els 
directors de les revistes científiques coneixen bé 
les característiques dels seus lectors i miren de 
publicar els treballs que els resultin de més inte-
rès. Òbviament, una vegada publicat qualsevol 
persona interessada tindrà accés a l’article, però 
les revistes es dirigeixen de manera preferent a 
uns lectors determinats, que també solen defi-
nir explícitament a les seves pàgines electròni-
ques, i hauríem de preparar el manuscrit tenint 
en compte les particularitats d’aquests lectors. 
Per exemple, no caldrà definir el significat de risc 
relatiu en una revista epidemiològica, però pot 
ésser convenient si escrivim per a una revista del 
camp de la psicologia. Convé determinar també 
si val més dirigir el treball a un públic nacional 
o internacional. Un estudi descriptiu, molt loca-
litzat, pot ésser d’interès per a una revista na-
cional, però potser tingui poc atractiu per a un 
públic internacional.

La difusió de la revista, sobre la qual troba-
rem també habitualment informació en les seves 
pàgines electròniques, és un altre criteri clau. 
Les revistes científiques poden editar un nombre 
més o menys elevat d’exemplars que distribuiran 
entre els subscriptors, però si no s’inclouen en 
algun tipus de base bibliogràfica l’accessibilitat 
als continguts pot resultar força limitada. En re-
vistes biomèdiques espanyoles, el mínim és que 
la revista es trobi a l’Índice Médico Español, un 
repertori que recopila els articles publicats en di-
versos centenars de revistes espanyoles i que 
permet, mitjançant un sistema de cerca elec-
trònica, recuperar les referències dels treballs 
publicats. Molta més difusió, incloent-hi l’àmbit 
internacional, tindrà una revista inclosa al Medli-
ne/PubMed, la base de dades de la National Li-
brary of Medicine dels Estats Units, que actual-
ment és el principal recurs de cerca bibliogràfica 
de treballs publicats en ciències de la salut. En 
relació amb la difusió, té també especial interès 
considerar les revistes que ofereixen de manera 
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gratuïta la totalitat, o la majoria, dels continguts. 
Algunes iniciatives en aquest sentit estan actual-
ment en expansió, com ara BioMedCentral, una 
editorial de revistes biomèdiques que permet 
l’accés lliure als continguts de totes les revistes 
que publica (www.biomedcentral.com). El portal 
www.freemedicaljournals.com recull centralit-
zades i ordenades per especialitats les revistes 
que permeten l’accés lliure als seus continguts 
complets des d’Internet, en alguns casos des 
del moment mateix de publicació, en d’altres 
després d’un cert temps (per exemple, sis me-
sos o un any). Per la seva banda, el portal Scielo 
(www.scielo.org) centralitza els continguts de re-
vistes biomèdiques espanyoles i llatinoamerica-
nes que ofereixen la totalitat dels continguts de 
manera gratuïta a la Xarxa.

Malgrat les abundants crítiques que rep (8, 
9), serà excepcional que en l’elecció de la revis-
ta a la qual enviarà el treball un autor no tingui 
en compte el factor d’impacte, tan anhelat i a la 
vegada tan escarnit. Bàsicament, el factor d’im-
pacte d’una revista mesura la freqüència amb 
què els articles publicats en una revista són ci-
tats en altres articles publicats (10). Cal tenir en 
compte que les revistes amb un factor d’impacte 
més alt solen ésser també les més exigents en 
el procés de selecció de manuscrits (és a dir, les 
que exhibeixen una freqüència de rebuigs més 
alta). Però, com és ben sabut, a la pràctica la 
publicació en una revista amb un factor d’impac-
te elevat és considerada positivament tant en 
l’àmbit professional com acadèmic, i pot influir 
en la promoció professional, en l’obtenció d’aju-
des per a la recerca i, en general, en el prestigi 
dels autors. El factor d’impacte està sens dubte 
sobrevalorat, però per la repercussió que té en 
totes aquestes qüestions tampoc s’ha d’oblidar a 
l’hora de triar la revista. A la Taula 2 es presenten 
les dades més recents disponibles sobre el factor 
d’impacte de les revistes espanyoles al Journal 
Citation Reports, un producte elaborat per l’em-
presa Thomson Scientific, que és l’encarregada 
d’elaborar i publicar anualment aquest índex tan 
cotitzat. Seguint una estratègia similar, l’Institut 
d’Història de la Ciència i Documentació de la 
Universitat de València ha calculat el factor d’im-
pacte de les revistes biomèdiques espanyoles, 

moltes de les quals no estan incloses als llistats 
del Journal Citation Reports. Aquesta informació 
és disponible a http://ime.uv.es/imecitas/factor_
impacto.shtml i la consulta també pot aportar 
criteris a l’hora de triar la revista de publicació.

Taula 2. Factor d’impacte de les revistes espanyoles 
calculat per Thomson Scientific i publicat al Journal 
Citation Reports (2004).

Títol de la revista*
Factor 

d’impacte

•  Histology and Histopathology 1,931
•  International Journal  

of Developmental Biology
1,888

•  Revista Española de Cardiología 1,802
•  Drugs News and Perspectives 1,254
•  Archives of Computational Methods  

in Engineering 
1,182

•  Medicina Clínica (Barcelona) 1,005
•  Enfermedades Infecciosas  

y Microbiología Clínica
1,000

•  Archivos de Bronconeumología 0,995
•  Drugs of Today 0,936

•  Test 0,881

•  Revista de Metalurgia (Madrid) 0,798
•  Journal of Physiology and Biochemistry 0,758
•  Neurología 0,752
•  Methods and Findings in Experimental 

and Clinical Pharmacology
0,613

•  Revista Española  
de Enfermedades Digestivas

0,593

•  Química Analítica 0,571
•  Revista Matemática Iberoamericana 0,565
•  Drugs of the Future 0,548
•  Scientia Marina 0,527
•  Materiales de Construcción 0,483
•  Nefrología 0,390
•  Boletín de la Sociedad Española  

de Cerámica y Vidrio
0,310

•  Neurocirugía 0,299
•  Revista Clínica Española 0,287
•  Actas Españolas de Psiquiatría 0,241
•  Publicacions Matemàtiques 0,241
•  Grasas Aceites 0,232
•  Revista de Neurología 0,210
•  Afinidad 0,174

*S’hi inclouen totes les revistes espanyoles recollides 
al Journal Citation Reports de 2004, tant de ciències 
(n = 29) com de ciències socials (n = 2).
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L’idioma, encara que cada vegada menys, 
també té importància. Així, si volem arribar al 
màxim de col·legues espanyols o llatinoameri-
cans, ens hem de plantejar de publicar el tre-
ball en una revista en espanyol. Altres criteris 
que poden pesar en l’elecció de la revista són 
la freqüència d’acceptació i el temps de gestió 
dels manuscrits rebuts en la revista. Habitual-
ment les revistes informaran també d’aquest 
tipus de qüestions a les pàgines electròniques. 
Per exemple, les principals revistes de medici-
na general internacionals (New England Journal 
of Medicine, Lancet, JAMA, etc.) solen rebut-
jar més del 90% de tots els treballs que reben. 
En una revista nacional del mateix àmbit (per 
exemple, Medicina Clínica, Revista Clínica Es-
pañola, Atención Primaria) aquesta freqüència 
de rebuig sol ésser força menor (de l’ordre del 
50 al 60%).

Per la seva banda, quan parlem de temps de 
gestió ens referim al temps que triga la revista a 
gestionar els manuscrits rebuts. Així, hi haurà un 
temps de resposta per a la decisió de publicar 
o no el manuscrit, amb o sense revisió externa, 
i un temps de publicació des que el manuscrit 
és acceptat fins que surt publicat en un núme-
ro determinat de la revista. El temps de gestió 
pot variar considerablement d’una revista a una 
altra, i també en funció del temps de resposta 
de revisors externs i d’autors. En alguns casos 
el temps total es pot comptar en setmanes, en 
d’altres en mesos, i fins i tot en més d’un any. Si 
tenim alguna pressa especial per publicar, haurí-
em de saber el temps de gestió dels manuscrits 
en la revista que ens interessa i decidir l’envia-
ment del treball en funció d’aquesta informació. 
Moltes revistes publiquen al costat dels articles 
la informació sobre el temps emprat en la ges-
tió (per exemple: «Rebut: 8 de gener de 2005, 
acceptat per a publicació: 26 de setembre de 
2005»). Consultar aquestes dades en els últims 
números publicats també pot ésser molt útil per 
fer-se una idea del temps de gestió habitual a la 
revista.

El fracàs o l’èxit en la publicació d’un article 
científic depenen de manera crucial de l’elecció 
de la revista. Per dur a terme de manera ade-
quada aquest procés de decisió, cal valorar amb 

molt deteniment tots els criteris comentats, com 
ja hem assenyalat, des d’abans de començar la 
redacció del treball.

La carta de presentació

Moltes revistes demanen explícitament a les ins-
truccions per a autors la preparació d’una car-
ta de presentació que acompanyi el manuscrit. 
Si es remet el manuscrit per correu electrònic, 
aquesta carta serà habitualment el cos del mis-
satge que acompanyi el manuscrit adjunt. En 
els sistemes d’enviament de manuscrits en línia 
(vegeu més endavant: «Enviament del manus-
crit»), habitualment el sistema destinarà un espai 
perquè redactem aquesta carta de presentació, 
encara que molts dels continguts també es re-
colliran en apartats específics del sistema (per 
exemple, les declaracions d’ètica). 

Els continguts de la carta de presentació po-
den variar segons la revista, però generalment 
dedicarem un paràgraf a destacar breument les 
qualitats del treball (originalitat, rellevància, inte-
rès per als lectors de la revista, etc.). A continua-
ció dedicarem unes quantes línies a descriure 
els aspectes relacionats amb l’ètica i relacionats 
amb el manuscrit (compliment dels criteris d’au-
toria, declaració de no haver remès el manuscrit 
simultàniament a cap altra revista per a la seva 
publicació, declaració que no es tracta de publi-
cació duplicada o redundant, declaració de con-
flicte d’interessos, etc.). La carta de presentació 
és també el lloc adequat per indicar a l’editor la 
nostra disponibilitat per remetre qualsevol ma-
terial addicional que calgui (per exemple, pu-
blicacions prèvies relacionades amb el treball, 
taules més àmplies o qualsevol altra informació 
complementària relacionada amb l’estudi). A la 
Taula 3 es presenten els continguts que s’han 
de trobar normalment en una carta de presen-
tació. Per descomptat, caldrà incloure-hi també 
qualsevol altra informació que la revista sol·liciti 
expressament a les instruccions per als autors.

Un bon autor no descuidarà mai la prepara-
ció d’una bona carta que acompanyi el treball. 
És com la targeta de presentació de l’estudi, i 
amb aquesta targeta podem atreure l’atenció de 
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l’editor envers el nostre manuscrit, una oportuni-
tat que no hem de menystenir (11).

Comprovacions finals

Quan ja tinguem preparat tot el material per en-
viar el manuscrit (carta de presentació, resum, 
text principal, bibliografia, taules o figures, etc.) 
encara serà necessari revisar per última vegada 
tota aquesta documentació. Recordem també 
una vegada més la importància de comprovar 
estrictament el compliment de tots els aspec-
tes de les normes per a autors de la revista, i 
d’incloure tota la informació que ens demanin. 
Algunes revistes proposen a les instruccions per 
a autors una llista de comprovació per facilitar 
aquesta última revisió. Amb llista o sense, hem 
d’ésser molt rigorosos abans d’enviar el treball a 
la revista i realitzar totes les comprovacions ne-
cessàries.

Als editors i revisors, els resulta molt empi-
pador trobar defectes deguts exclusivament a la 
negligència dels autors: dades que no coincidei-
xen en el resum, text o taules, referències bibli-
ogràfiques que no apareixen o són incorrectes, 
taules o figures sense títols, informació absent 
(per exemple, sobre l’adreça per a correspon-
dència o els conflictes d’interessos), etc. Com ja 
hem indicat, l’atenció de totes aquestes qüesti-
ons afavoreix una consideració positiva del ma-
nuscrit i ajuda a aconseguir la publicació. Fem 
aquest últim esforç, doncs, abans de sotmetre 
el nostre treball al judici de la revista, on entrarà 
en dura competició amb molts altres treballs re-
mesos simultàniament amb el nostre.

Enviament del manuscrit

Fins fa no gaire temps, la majoria dels treballs 
es remetien a les revistes per correu postal. A 
poc a poc, les revistes també van anar accep-
tant l’enviament de treballs per correu electrònic. 
Actualment la majoria de revistes disposen de 
sistemes electrònics en línia que faciliten l’envia-
ment i la gestió posterior dels treballs rebuts.

Aquests sistemes agilitzen notablement els 
temps de gestió dels manuscrits. A més, l’autor 
pot accedir en qualsevol moment a la informació 
relativa a l’estat del seu manuscrit (per exemple, 
si està pendent de decisió editorial, pendent de 
resposta dels revisors o en proves d’impremta), 
habitualment utilitzant un terme d’identificació i 
una paraula clau que estableix l’autor mateix. Els 
elements de la correspondència habitual entre 
autors i editors (per exemple, la carta de justificant 
de recepció de la primera o successives versions 
del manuscrit) habitualment estan automatitzats, 
de manera que tot just enviat el treball arribarà la 
constància que l’oficina editorial l’ha rebut correc-
tament. En només uns quants dies (de vegades, 
hores) podem tenir a la bústia de correu electrònic 
la primera decisió editorial sobre el manuscrit.

Els sistemes electrònics de gestió de manus-
crits solen incorporar també el procés de revisió, 
de manera que els revisors externs poden acce-
dir a través del sistema al treball en qüestió i als 
comentaris dels altres revisors. Els autors també 

Taula 3. Continguts de la carta de presentació que 
ha d’acompanyar un manuscrit científic.

•  Nom complet, institució, adreça (postal i electrònica) 
i telèfons de l’autor responsable de la correspon-
dència del manuscrit.

•  Secció de la revista en què es desitja publicar el 
treball.

•  Breu explicació de les aportacions i la rellevància del 
treball.

•  Si escau, informació sobre materials complementa-
ris del treball a disposició del director, els editors o 
els avaluadors.

•  Declaració que tots els autors reuneixen les condi-
cions d’autoria i han aprovat la versió del manuscrit 
remesa.

•  Descripció de les contribucions dels autors en 
l’estudi (amb la identificació de l’autor o autors 
responsables).

•  Declaració que el treball, no l’està avaluant cap altra 
revista científica ni ha estat publicat prèviament.

•  Declaració de l’existència o no de conflicte 
d’interessos.

•  Proposta de revisors externs*.
•  Declaració de transferència dels drets d’autor a 

l’empresa editora*.

*Només si la revista ho demana expressament a les 
instruccions per a autors.
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podran accedir als comentaris de revisors i edi-
tors mitjançant aquesta mateixa via. Moltes revis-
tes biomèdiques espanyoles i gairebé totes les 
revistes internacionals empren ja aquest recurs. 

Revisors externs

Revisió externa en les revistes científiques

El procés d’avaluació o revisió externa d’experts 
dels manuscrits rebuts en les revistes cientí-
fiques (en anglès, peer review) és un dels me-
canismes essencials de les revistes científiques 
per valorar i millorar la qualitat dels treballs que 
publiquen. De traduccions del terme, n’hi ha per 
a tots els gustos: s’han utilitzat les expressions 
revisió externa, per parells, per col·legues o per 
experts o arbitratge.

Normalment el manuscrit es remetrà a dos o 
tres avaluadors o revisors externs que no formen 
part de l’equip editorial o de direcció de la revis-
ta. La tasca del revisor no sol ésser remunerada, 
encara que la seva col·laboració és reconeguda 
d’alguna manera; per exemple, les revistes que 
empren revisors externs solen publicar anualment 
els noms de tots els experts que han revisat ma-
nuscrits per a la revista durant l’any corresponent, 
fent públic l’agraïment de la revista per la seva col-
laboració. També es poden fer certificats perso-
nals de col·laboració per als revisors externs, nor-
malment a sol·licitud del revisor, per incloure’ls al 
currículum. De fet, cada vegada es reconeix amb 
més freqüència el mèrit d’ésser revisor extern per 
a revistes científiques de qualitat. 

L’avaluació externa de manuscrits en les pu-
blicacions biomèdiques s’ha generalitzat com a 
criteri de qualitat de les revistes i del seu con-
tingut. L’existència d’aquest procés es té en 
compte a l’hora d’incloure una revista en alguns 
dels repertoris bibliogràfics principals (com ara  
PubMed/Medline) o en els barems de valoració 
dels treballs publicats per un investigador. Mal-
grat el limitat coneixement empíric que encara 
existeix sobre la seva utilitat, els efectes i les li-
mitacions, l’avaluació externa d’experts es con-
sidera un element indispensable per garantir la 
qualitat de les publicacions científiques (12).

Tot i que els editors de les revistes científiques 
fa molt temps que recorren a l’ajuda de l’ava-
luació externa d’experts, només en els últims 
anys s’han començat a publicar estudis sobre 
les qualitats i les limitacions del procés de revisió 
externa de manuscrits (13-15). Així alguns tre-
balls identifiquen característiques personals dels 
avaluadors que es relacionen amb una qualitat 
més gran de l’avaluació i arriben a la conclusió 
que els avaluadors més joves i amb formació en 
epidemiologia o estadística solen realitzar avalu-
acions més bones. S’han descrit també casos 
de males pràctiques en el procés d’avaluació; 
no obstant això, segons la informació disponi-
ble, els casos de comportament deliberadament 
fraudulent dels revisors són molt poc freqüents. 
També s’han estudiat els efectes de l’anonimat 
de revisors i autors, amb resultats discordants. 

L’objectiu principal de l’avaluació externa de 
manuscrits és servir d’ajuda al director o l’edi-
tor per seleccionar i millorar la qualitat dels ma-
nuscrits que es publiquen. També pot tenir una 
funció formadora per als autors menys experts, 
atès que constitueix un apartat més del procés 
de reflexió i discussió compartides que ha de 
guiar l’activitat científica. Encara que en la ma-
joria de revistes el procés és obert i revisors i 
autors coneixen la identitat de cadascú, en altres 
(especialment les de salut pública) només els 
revisors saben qui són els autors del manuscrit 
que avaluen (cegament simple) o bé ni els uns ni 
els altres saben les identitats (cegament doble). 
Moltes revistes científiques inclouen la descrip-
ció del procés de revisió en la informació per a 
autors. Algunes publiquen també avaluacions 
empíriques del funcionament del procés (16).

Com a autors convé conèixer les característi-
ques del procés de revisió externa, ja que aquest 
procés influirà en la probabilitat de publicar el nos-
tre treball. A més, si hem publicat com a autors en 
alguna revista de la nostra especialitat, el director 
d’aquesta revista o d’una altra de la mateixa àrea 
ens pot sol·licitar també la col·laboració com a re-
visors externs. El procés de revisió de manuscrits 
sol ésser completament altruista i tota la comu-
nitat professional i científica l’ha d’entendre i as-
sumir amb l’atenció i el rigor que requereix. A la 
Fig. 1 es resumeixen els passos que habitualment 
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segueixen els revisors externs en l’avaluació de 
manuscrits per a revistes biomèdiques. Algunes 
revistes inclouen la descripció d’aquest procés i 
guies per a la revisió externa en les seves pàgines 
informatives, informació interessant no només per 
als revisors, sinó també per als autors que sotme-
ten els seus treballs a aquest procés (vegeu per 
exemple la Guia per a la revisió externa de ma-
nuscrits a Archivos de Prevención de Riesgos La-
borales, disponible a www.scsmt.cat/archivos).

Fases de la revisió externa

Quan el revisor rep una proposta per actuar com 
a avaluador d’un manuscrit (per carta, per fax 

o, últimament el més habitual, per correu elec-
trònic), pot acceptar o no aquesta col·laboració. 
Poden ésser motius per no acceptar l’avaluació 
del manuscrit la falta de temps, la manca de ca-
pacitat per avaluar el treball en qüestió (que vin-
drà determinada principalment per la familiaritat 
amb el món de la publicació científica i l’afinitat 
més o menys gran amb el tema del manuscrit), 
o l’existència d’un conflicte d’interessos que pot 
repercutir en l’avaluació (per exemple, una rela-
ció d’amistat o de rivalitat amb els autors). Aquest 
rebuig no suposa cap problema per a la revista, 
sempre que es comuniqui com més aviat millor 
a la secretaria editorial. En alguns casos, es de-
manarà als avaluadors que suggereixin un altre 
revisor si no accepten realitzar l’avaluació.

Proposta  
d’avaluació  

d’un manuscrit

Informar com abans 
millor a la secretaria 
editorial de la revista

3) Informe d’avaluació

Full d’avaluació (segons les revistes)
Comentaris per a l’editor:
- Comentaris sobre l’interès/l’adequació general del treball
- Indicació d'aspectes no valorables
Comentaris per als autors:
- Primer paràgraf de valoració general
- Comentaris majors i menors

Rebuig

Acceptació

Condicions:

- Respectar terminis
- Respectar instruccions revista

2) Avaluació del manuscrit

– Adequació, originalitat
– Títol i resum
– Aspectes formals
– Aspectes ètics
– Contingut i validesa científica
– Avaluació estadística

1) Lectura del manuscrit

figura 1. Procés habitual que segueixen els revisors externs en l’avaluació de manuscrits per a revistes científiques.
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Per contra, si el revisor accepta realitzar 
l’avaluació del manuscrit haurà de tenir molt en 
compte una sèrie de requisits. En primer lloc, és 
molt important que el revisor respecti els termi-
nis establerts per a la revisió. Habitualment es 
fixa un temps màxim de tres a quatre setmanes 
per a la revisió externa d’un manuscrit. És molt 
convenient també que el revisor conegui ade-
quadament la revista i les instruccions per a au-
tors. També ha de conèixer i seguir la guia per 
a avaluadors externs de la revista corresponent, 
en cas que existeixi. 

En general, per a la realització de l’avaluació 
del manuscrit el revisor porta a terme una pri-
mera lectura completa i pausada del manuscrit, 
incloent-hi el títol, el resum i el text, tal com es 
faria si es tractés d’un treball publicat. Alhora 
que es realitza aquesta primera lectura resulta 
útil identificar els aspectes principals de l’estudi 
(per exemple, la declaració d’objectius o detalls 
fonamentals del mètode) i les qüestions dubto-
ses (per exemple, frases de comprensió difícil o 
conclusions poc fonamentades). En una lectura 
següent el revisor ja estarà en disposició de des-
envolupar els elements propis de l’avaluació.

L’avaluació dependrà del tipus de manuscrit. 
Alguns aspectes seran comuns a tot tipus de 
treball, però d’altres són més propis de l’avalua-
ció de treballs de recerca o originals. En general, 
el revisor ha d’avaluar i expressar el seu parer 
sobre les qüestions següents:

•  Adequació als lectors de la revista. Encara que 
l'editor és habitualment la persona que més 
bé pugui valorar l'adequació del manuscrit a 
la seva revista, l’avaluador també pot dir-hi la 
seva.

•  Originalitat del treball en el seu camp. S'ha 
de fer una estimació en termes de quina és 
l'aportació del treball a l'àrea de coneixement 
corresponent, si és convenient citant les refe-
rències oportunes.

•  Adequació del títol i el resum. Per exemple, el 
títol pot ésser poc informatiu, o massa llarg. 
Poden existir incoherències entre les dades 
del resum i les del text o les taules. O bé po-
den faltar parts essencials del resum (com ara 

la formulació de l'objectiu del treball o la pre-
sentació de dades numèriques, si és rellevant). 
Les conclusions que es troben en el resum han 
de coincidir també amb les que es presentin 
al text.

•  Aspectes formals. El revisor ha de considerar 
la llegibilitat del text (14), la redacció correcta 
i clara de frases i paràgrafs o l'existència de 
parts del text de comprensió difícil. L'avalua-
dor també ha de comprovar si el text respecta 
l'estructura habitual, per exemple, en el cas 
d'un article original si els continguts de la in-
troducció, mètodes, resultats i discussió estan 
ordenats de manera adequada. Els continguts 
de les taules s’han de presentar correctament 
i han d’ésser comprensibles sense necessitat 
de recórrer al text. Taules i figures han de com-
plementar la informació del text, no repetir-la. 
S'ha de valorar també l'extensió del text, i en 
cas que sigui excessiva se suggerirà als autors 
paràgrafs o parts del text prescindibles.

•  Aspectes ètics. L'avaluador ha de valorar tant la 
presència de la informació relativa a qüestions 
ètiques de la recerca mateixa (per exemple, pri-
vadesa dels pacients, consentiment informat, 
o altres principis ètics per a les investigacions 
mèdiques en éssers humans) com aspectes 
ètics propis de la publicació (per exemple, rela-
tius a publicació repetitiva, a conflicte d'interes-
sos o a autoria, en cas que es puguin avaluar).

•  Contingut i validesa de la informació científica. 
Especialment en els treballs originals de recer-
ca, el revisor ha de valorar elements com ara 
la presentació dels objectius de l'estudi, l'ade-
quació del disseny de l'estudi per assolir els 
objectius plantejats, la descripció suficient de 
l'àmbit, les unitats d'observació, la població i la 
mostra utilitzada en l'estudi, la descripció sufi-
cient de les eines emprades per recollir la infor-
mació i de les variables utilitzades en l'anàlisi o 
la correcció de l'anàlisi estadística aplicada. En 
relació amb els resultats del treball, el revisor 
ha de considerar aspectes com la credibilitat, 
si s'ha seleccionat adequadament la informa-
ció que es presenta o si es presenten dades 
supèrflues o innecessàries. La interpretació i 
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les conclusions d'aquests resultats s’haurien 
de derivar de manera adequada de les dades 
presentades. El treball ha de comentar igual-
ment els resultats d'altres estudis relacionats. 
Les limitacions de l'estudi i les implicacions del 
treball per a la recerca futura també s’han de 
trobar descrites al text. Les referències biblio-
gràfiques incloses haurien d’ésser prou relle-
vants, actuals, correctes i necessàries.

L’informe d’avaluació

Encara que l’estil de l’informe pot ésser molt 
variable, en general, inclourà de manera dife-
renciada comentaris per a l’editor i comentaris 
per als autors. Algunes revistes utilitzen un full 

d’avaluació en què es demana al revisor la va-
loració d’una sèrie de qüestions específiques, a 
més de redactar els comentaris corresponents. 
A la Fig. 2 es reprodueix el full d’avaluació que 
utilitza la revista Gaceta Sanitaria. A més de les 
preguntes tancades, en aquest full es destina 
un espai en blanc per als comentaris per a l’edi-
tor (que no arribaran a conèixer els autors) i per 
als comentaris als autors (que és la part que els 
autors rebran, juntament amb els comentaris de 
la resta de revisors de manuscrits i de l’editor, 
si n’hi ha).

En els comentaris per a l’editor se sol in-
cloure una valoració general de les qualitats o 
les limitacions del manuscrit. Aquí es poden ex-
pressar lliurement opinions relacionades amb 
el manuscrit que no és necessari fer arribar als 

Per a tots els manuscrits:

1. S’han descrit de manera suficient els objectius?   Totalment    Força    Poc    Gens
2. Les conclusions es justifiquen a partir dels resultats del treball?  Totalment    Força    Poc    Gens
3. La bibliografia és adequada i suficient?    Totalment    Força    Poc    Gens
4. El resum és complet i adequat?     Totalment    Força    Poc    Gens

Per a manuscrits originals:

1. El disseny de l’estudi és apropiat per assolir els objectius esmentats? Totalment    Força    Poc    Gens
2. Es detallen prou la població d’estudi i la font de subjectes?  Totalment    Força    Poc    Gens

Per a aquells manuscrits en què sigui pertinent:

3. La mostra i la taxa de respostes són suficients?   Totalment    Força    Poc    Gens
4. Es detallen adequadament les variables i els mètodes de mesura?  Totalment    Força    Poc    Gens
5. Es detallen prou totes les tècniques estadístiques emprades?  Totalment    Força    Poc    Gens
6. Són adequats els tests estadístics emprats?    Totalment    Força    Poc    Gens

COMENTARIS PER A L’EDITOR:

COMENTARIS PER ALS AUTORS:

figura 2. Formulari utilitzat a la revista Gaceta Sanitaria per als revisors externs.

Considereu que aquest manus-
crit es pot publicar:

[ ] Sense revisió 
[ ] Després d’una revisió menor
[ ] Després d’una revisió major
[ ] Cal rebutjar-lo

A) Valoreu la validesa científica 
del manuscrit:

[ ] Molta
[ ] Força
[ ] Regular
[ ] Poca
[ ] Cap

B) Valoreu la rellevància 
per a la Salut Pública o 
l’Administració Sanitària del 
manuscrit:

[ ] Molta
[ ] Força
[ ] Regular
[ ] Poca
[ ] Cap
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autors, però que els editors han de saber. Per 
exemple, la recomanació sobre la conveniència 
o no de publicar el manuscrit serà més correc-
te realitzar-la exclusivament a l’editor, ja que al 
marge d’aquesta opinió l’editor es pot decidir en 
qualsevol sentit i resultaria confús per als autors 
l’existència de missatges contradictoris entre els 
avaluadors o l’editor. Una crítica dura d’algun 
aspecte del manuscrit es pot expressar més 
lliurement a l’editor, encara que en benefici de 
la cortesia, sigui oportú moderar-ne el to en els 
comentaris als autors. Qualsevol conflicte d’ètica 
que tingui el revisor també s’haurà d’incloure ex-
clusivament en els comentaris a l’editor. Poden 
existir aspectes del manuscrit que el revisor no 
pugui avaluar adequadament perquè no disposa 
del coneixement o l’experiència necessaris. És 
una situació perfectament normal, que no s’ha 
d’ocultar. El que és correcte en aquests casos 
és informar-ne també en els comentaris exclu-
sius per a l’editor.

Per la seva banda, els comentaris per als 
autors s’acostumen a estructurar seguint tam-
bé un format determinat. És convenient incloure 
en el primer paràgraf un breu resum del treball, 
així com l’avaluació de la rellevància, l’originalitat 
i l’adequació per a la revista a què s’ha enviat. A 
continuació, alguns avaluadors prefereixen dividir 
els comentaris en majors i menors, el que acos-
tuma a resultar útil a editor i autors. Els comenta-
ris majors es refereixen a limitacions importants 
del disseny o dels continguts del treball, mentre 
que els comentaris menors recullen qüestions de 
resolució més fàcil (per exemple, problemes es-
tructurals o de redacció del text). En general és 
preferible una sèrie de comentaris separats que 
paràgrafs molt llargs en què es tractin diversos 
aspectes. Sempre que sigui rellevant, s’ha d’es-
pecificar la ubicació en el text de l’aspecte relacio-
nat amb cada qüestió comentada, fent referència 
a la pàgina, el paràgraf i la frase o l’apartat on es 
troba el problema. Si es numera cada comentari 
es facilitarà molt tant la valoració de l’editor com 
la resposta dels autors. Tots els comentaris del 
revisor han d’estar clarament justificats. I sempre 
serà preferible indicar com s’ha de corregir o es 
podria haver corregit un problema que senzilla-
ment assenyalar-ne l’existència.

Com a autors és molt convenient conèixer 
totes aquestes característiques del procés de 
revisió per preveure-les de la manera adequada 
en la preparació del manuscrit. Com a revisors 
potencials, aquestes recomanacions ens servi-
ran d’ajuda per realitzar correctament l’avaluació 
d’un manuscrit, encara que, si existeixen, també 
hauríem de conèixer i seguir les instruccions es-
pecífiques de la revista per als revisors externs. 

Editors

L’equip o comitè editorial  
a les revistes científiques

Les revistes científiques tenen estructures di-
ferents d’organització editorial. En general, en 
totes podrem identificar un equip o comitè edi-
torial (editorial board), amb un o més directors 
(editors-in-chief ), editors associats (editors o 
associate editors) i, en alguns casos, també edi-
tors internacionals de països diferents dels de la 
publicació de la revista, que seran els responsa-
bles principals del procés de decisió pel que fa 
a l’acceptació o el rebuig dels manuscrits que 
reben. En algunes revistes hi pot haver editors 
especialitzats en alguna de les àrees que abas-
ten els continguts de la revista, o distribuïts per 
països o continents. Els autors poden enviar el 
treball a l’editor més pròxim tant per criteris te-
màtics com per criteris geogràfics. En la majoria 
dels casos, però, el manuscrit s’envia a la revista 
sense cap més especificació (a l’atenció del di-
rector, sense personalitzar) i segons el procés 
intern de funcionament el manuscrit s’assigna a 
l’editor o editors associats més adients. 

Els directors o editors de les revistes cientí-
fiques són els responsables principals del que 
es publica i del que no es publica a les seves 
revistes. Per tant, conèixer els criteris i les ca-
racterístiques del procés editorial que segueix 
tot treball remès a una revista biomèdica també 
serà d’interès per als autors.

Criteris de decisió editorial

A la Taula 4 es resumeixen els criteris principals 
que acostumen a utilitzar els directors i editors 
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de les revistes biomèdiques per optar per la pu-
blicació o el rebuig dels manuscrits que reben. 
Com ja assenyalàvem quan parlàvem de l’elec-
ció de la revista per part dels autors, el públic 
és un aspecte fonamental a l’hora de prendre 
una decisió sobre un manuscrit. Els directors 
de les revistes biomèdiques coneixen bé el seu 
públic, fins i tot el configuren segons la políti-
ca editorial que tenen interès de desenvolupar 
–que a la vegada es fonamenta en el tipus de 
treballs que trien per publicar. Per exemple, els 
epidemiòlegs que segueixen revistes com ara 
Epidemiology, American Journal of Epidemio-
logy, Internacional Journal of Epidemiology o 
Journal of Epidemiology and Community Health 
són ben diferents, ja que aquestes quatre re-
vistes, si bé pertanyen a la mateixa àrea de co-
neixement, presenten interessos molt diferents 
dins del camp de la recerca epidemiològica. 
Cada editor prendrà les decisions de publicació 
en funció del públic principal que vol interessar 
amb la revista.

Els editors també valoren amb molta cura 
l’originalitat i la rellevància, o l’interès específic 
del treball en l’àrea de coneixement correspo-
nent. En algunes revistes del BMJ Group aquest 
concepte queda ben reflectit mitjançant una 
informació determinada que es demana als au-
tors: en concret, en les instruccions per a autors 
se sol·licita un breu resum o «requadre» amb in-
formació sobre el que ja se sabia sobre el tema 
d’estudi («What is already known on this topic») 
i el que el treball aporta al coneixement sobre 
aquest tema («What this study adds»). Algunes 
revistes, com la ja esmentada Journal of Epide-

miology and Community Health, també dema-
nen als autors que assenyalin les implicacions 
per al desenvolupament de polítiques en salut 
que comporten els resultats o les conclusions 
del treball (17).

Evidentment, la validesa científica del treball 
s’escrutarà amb molt de rigor, encara que en 
aquesta tasca potser els editors és on més dei-
xen que els ajudin els revisors externs. Tal com 
comentàvem a l’apartat dedicat a aquests pro-
fessionals, aspectes com ara l’adequació dels 
objectius i de la metodologia de l’estudi o la in-
terpretació i el significat correctes derivats dels 
resultats obtinguts seran decisius en la conside-
ració de la validesa científica del treball.

Entre tots els elements que resulten decisius 
per a la publicació eventual del manuscrit, els 
aspectes formals potser són els més fàcils de 
complir. Per això crida tant l’atenció la freqüèn-
cia amb què els autors els menyspreen (7). El 
seguiment necessari de les instruccions per als 
autors o la cura imprescindible en la redacció 
i l’estructura de les diferents parts del manus-
crit resulten prou senzills per no desatendre’ls 
en aquesta última etapa del procés de recerca 
tan llarg i laboriós. La negligència dels aspectes 
formals és un criteri decisiu per al rebuig dels 
manuscrits en molts més casos del que els au-
tors creuen (18).

Tanmateix, els manuscrits molt acceptables 
segons tots aquests criteris anteriors, encara 
han de competir amb manuscrits que poden re-
sultar igualment acceptables. I els directors de 
les revistes biomèdiques només disposen d’un 
nombre de pàgines limitat per publicar el que 
volen publicar. De manera que l’espai disponible 
a la revista i les prioritats que es puguin establir 
segons la capacitat d’elecció (per petita que si-
gui, sempre es prioritzarà els millors d’entre els 
bons) poden ésser al final decisius per decidir la 
publicació d’un treball. 

Encara que hi pot haver algunes variacions 
segons els casos i les revistes, a la Fig. 3 es re-
presenta el procés editorial habitual d’un manus-
crit científic des de la recepció fins que s’adopta 
una decisió sobre l’acceptació o el rebuig. En els 
apartats següents es descriu amb més detall ca-
dascun d’aquests passos.

Taula 4. Criteris utilitzats habitualment en el procés de 
decisió editorial sobre la publicació d’un manuscrit.

• Adequació als lectors

• Originalitat i rellevància

• Validesa científica

• Aspectes formals:
— Adequació a les normes per a autors 
— Estructura, llegibilitat 
— Estil, rigor escriptura

• Prioritat, espai
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Primera decisió

El director o l’editor associat a qui s’assigna el 
manuscrit que acaba d’arribar en realitzarà una 
primera avaluació (habitualment ràpida). En 
aquest moment serà molt important que el ma-
nuscrit es correspongui amb l’àmbit d’interès de 
la revista i, com ja hem comentat, una bona part 
d’aquesta decisió es relacionarà amb el fet que 
haguem sabut triar la revista adient per publicar-
lo. El títol i el resum del treball, així com la carta 
de presentació, són les targetes de visita del ma-
nuscrit, i amb freqüència les úniques parts que 
llegirà el director de la revista en primera instàn-
cia. Per això, insistim que és important cuidar-ne 
al màxim l’elaboració. Un resum poc cuidat pot 
determinar el rebuig del manuscrit sense més 
consideració. El temps dels directors de revis-
tes és limitat, i habitualment reben molts més 
treballs dels que poden publicar. Estan obligats 
a prendre decisions ràpides per seleccionar els 
treballs que consideren millors.

En alguns casos el manuscrit es pot acceptar 
tal com s’envia sense passar per revisió exter-
na, però això és molt poc freqüent. Evidentment 
hi ha revistes que no sotmeten els treballs que 
reben a aquest procés de revisió sistemàtica 
d’avaluadors externs, encara que generalment 
són revistes amb continguts de poca qualitat 
que ni tan sols qualificaríem de científiques. 

La freqüència de rebuig en aquesta prime-
ra fase pot ésser molt alta, especialment en les 
revistes de qualitat més gran i, per tant, les que 
més cobegen els autors. Superar aquesta pri-
mera etapa i que el manuscrit arribi als revisors 
acostuma a ésser motiu suficient d’alegria (al-
menys inicialment). Encara que la revista acabi 
rebutjant el nostre treball a partir de la revisió 
dels avaluadors (etapa següent), com a mínim 
aconseguirem comentaris que ens poden ajudar 
a millorar-ne la qualitat.

Si no es rebutja el manuscrit en primera ins-
tància ni s’accepta sense canvis, el director o 
l’editor associat el remetrà a avaluadors externs. 
Algunes revistes a més dels avaluadors o revisors 
externs, compten amb un revisor o editor esta-
dístic en plantilla, que avalua, si és necessari, els 
mètodes estadístics emprats en els manuscrits 
que reben. Com ja hem indicat, l’objectiu princi-
pal de l’avaluació externa de manuscrits és servir 
d’ajuda a l’editor per seleccionar i millorar la qua-
litat dels manuscrits que finalment es publiquen. 

Segona decisió 

Després de la revisió d’experts, l’editor ha de tor-
nar a decidir sobre el manuscrit: el pot acceptar 
sense canvis (continua essent excepcional), el 
pot rebutjar d’acord amb els comentaris dels re-

figura 3. Procés editorial en les revistes científiques des de la recepció d’un manuscrit fins a la decisió d’acceptació o 

rebuig.

ACCEPTACIÓ

Recepció 

del manuscrit
REBUIG

REBUIG 
CONDICIONAT 
A LA REVISIÓ 
DELS AUTORS

Decisió editorial

Revisió externa

Decisió editorial
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visors i el seu criteri personal, o remetre’l a l’autor 
amb la sol·licitud que tingui en compte aquests 
comentaris i que els respongui. En aquest cas, 
es poden exigir a l’autor canvis mínims (que nor-
malment denominem revisió menor) o una revi-
sió exhaustiva del manuscrit, tant formal com de 
continguts (revisió major). 

Manuscrit rebutjat

No ens hem de deixar endur per la desespera-
ció. Aquesta decisió no significa necessàriament 
que el nostre treball no sigui de qualitat o no tin-
gui interès: potser senzillament no l’hem sabut 
explicar o no hem triat la revista adequada per 
publicar-lo (1). En qualsevol cas cal reflexionar-hi 
i si continuem convençuts que és un treball que 
cal publicar, en revisarem el format, l’estructura 
i la redacció i ens plantejarem l’elecció de la re-
vista per enviar-lo. Si l’article ha rebut comentaris 
d’editors o revisors podem aprofitar-los sempre 
que sigui possible per millorar el manuscrit abans 
de provar sort novament en una altra revista. 

Manuscrit que cal que revisin els autors

És una situació més esperançadora que la del re-
buig, però tampoc no vol dir que estigui tot gua-
nyat. És molt freqüent que es rebutgi el manus-
crit després d’una segona o fins i tot una tercera 
revisió. Normalment en la carta de resposta els 
directors solen deixar molt clara la seva postura 
i és freqüent l’ús de fórmules del tipus «Aquest 
manuscrit no és acceptable per a publicació en 
la forma actual, però acceptaríem reconsiderar 
aquesta decisió si es tinguessin en compte de 
manera adequada els comentaris adjunts.». Per 
tant, encara no està decidit res, ni en el sentit de 
rebuig ni en el d’acceptació. En qualsevol cas, la 
preparació d’una segona versió del manuscrit, 
d’acord amb els comentaris rebuts, i d’una carta 
de resposta molt cuidada, és una cosa que els 
autors s’han de prendre molt seriosament, ja que 
en depèn de manera crucial la decisió de l’editor 
respecte del treball. Hem de tenir present que 
l’editor ja ha mostrat un cert interès pel manus-

crit (si no fos així, no l’hauria enviat als revisors 
externs, o ja l’hauria rebutjat directament), per la 
qual cosa no està tot perdut.

De fet, la revisió del manuscrit i la resposta 
dels autors als comentaris de revisors o editors 
poden ésser tan laborioses o més que la pre-
paració mateixa del manuscrit. Cal respondre a 
tots els comentaris rebuts, assenyalar clarament 
els canvis que s’han introduït en el manuscrit 
seguint aquests comentaris i, si escau, argu-
mentar detalladament i amb cura les raons per 
les quals no s’està d’acord o no s’accepten els 
canvis suggerits. Aquesta resposta pot ocupar 
diversos folis (en funció de la complexitat dels 
comentaris) i els autors poden utilitzar taules, re-
ferències bibliogràfiques o qualsevol document 
o dada addicional per donar suport als seus ar-
guments. 

Manuscrit acceptat

Aquest és l’objectiu desitjat. Les primeres parau-
les de la carta del director acostumen a ésser 
molt explícites. Com ara «ens plau comunicar-
vos...», que sol sonar a música celestial als es-
forçats autors. És el moment de celebrar-ho tot i 
que encara no s’ha acabat la feina. 

Algunes revistes són molt rigoroses en el pro-
cés d’edició i preparació del manuscrit per pu-
blicar-lo. Així, remetran proves d’impremta suc-
cessives als autors perquè verifiquin, una vegada 
més, l’exactitud i la correcció de tota la informació 
i de les dades que apareixen en el text. No s’ha 
d’abaixar la guàrdia: malgrat les múltiples revisi-
ons que ja haurem realitzat poden quedar errors 
que encara hagin passat desapercebuts a tots. El 
que queda publicat és el que finalment coneixe-
ran els lectors. Encara que totes les revistes solen 
tenir una secció de correccions o de fe d’errates 
sobre manuscrits ja publicats, el que és desitjable 
és que no calgui recórrer-hi, ja que molts lectors 
tindran accés exclusivament a la publicació origi-
nal en què apareix l’error. Aquestes correccions a 
posteriori de fet suggereixen certa falta de rigor 
dels editors o els autors, i cal evitar-les.

Quan el manuscrit ja ha entrat en la fase de 
publicació, habitualment passarà per dos estats 
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previs a la impressió definitiva. Les galerades són 
proves d’impremta en què el manuscrit té una 
aparença molt semblant a la que apareixerà defi-
nitivament en la revista. Encara hi podem introduir 
canvis, però en general les revistes adverteixen 
que en aquesta fase només acceptaran canvis 
mínims referits a errates tipogràfiques o similars. 
En alguns casos, rebutjaran fins i tot modificacions 
de més envergadura (com ara afegir o suprimir 
frases o paràgrafs o modificar substancialment 
la redacció del text o taules). Altres revistes co-
bren als autors per introduir canvis (més o menys 
importants) en aquesta etapa. En qualsevol cas, 
en aquesta fase és molt important evitar retards i 
habitualment s’exigeix als autors la revisió de les 
galerades en un termini màxim de quaranta-vuit 
hores. Les pàgines de les galerades encara no 
estan maquetades (les taules, per exemple, no 
estan inserides en el text) ni numerades. Quan 
es prepara l’article tal com apareixerà imprès, ja 
amb la numeració de l’exemplar corresponent de 
la revista en el qual es publicarà, ens referim a les 
compaginades, que per norma general no revi-
sen els autors i queden sotmeses exclusivament 
a una última revisió interna que realitza la revista. 

Conclusió

La publicació d’un article científic no depèn no-
més de la voluntat o la capacitat dels autors: els 
revisors, directors i editors determinen de ma-
nera decisiva l’èxit o el fracàs de la publicació. 
Cada participant en el procés de publicació té 
interessos i criteris propis. El coneixement dels 
diferents papers que juguen aquests actors 
en l’escenari de les revistes científiques ens ha 
d’ajudar a millorar les nostres decisions i accions 
en el camp de la publicació biomèdica.
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