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Paper en la comunicació científica

La comunicació dels resultats en el món de la 
ciència ha anat evolucionant amb els anys però, 
entre les formes de comunicació escrita, els ar-
ticles en revistes tenen un paper fonamental. A 
banda d’aquests articles, moltes revistes també 
inclouen comentaris editorials, notícies, resse-
nyes (en general elaborades per autèntics pro-
fessionals de la comunicació científica) i, final-
ment, una secció de cartes al director.

En una revista científica les cartes al director 
poden tenir diversos papers. Per exemple, po-
den constituir el vehicle ideal per descriure ob-
servacions que no arriben a cobrir l’extensió que 
es considera normal en un article. Amb tot, és 
important recordar que algunes revistes inclo-
uen als seus formats seccions de comunicaci-
ons breus destinades específicament a aquests 
«miniarticles». D’altra banda, les comunicacions 
de casos clínics, que de vegades tenen adjudi-
cada una secció especial en algunes revistes, 
també poden trobar lloc entre les cartes al di-
rector, sempre que l’extensió de la presentació 
i la iconografia que les acompanya s’ajusti a les 
característiques d’aquesta secció. Un cas parti-
cular de comunicació d’observacions, el consti-
tueixen les cartes al director destinades a donar 
a conèixer un efecte advers d’un medicament o 
d’una maniobra terapèutica. En aquest cas, l’au-
tor ha de mirar de facilitar totes les dades que 
resultin claus per autenticar l’observació (edat, 
sexe, dosi, medicació concomitant, etc.) i inclou-
re-la a les bases de dades.

Sovint les cartes al director fan referència a 
treballs publicats a la mateixa revista. Així, po-
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den detectar errors de tractament estadístic o a 
les referències ofertes –per exemple– o discutir 
l’adequació del disseny experimental emprat o 
censurar les conclusions a què s’ha arribat. Cal 
tenir en compte que, malgrat el rigor amb què 
s’exerceix la selecció de manuscrits per a la pu-
blicació a les revistes de prestigi, hi pot haver pro-
blemes com ara el mal ús de l’estadística, errors 
a les referències o omissions d’elements clau en 
la selecció de pacients en un assaig clínic. Vistes 
d’aquesta manera, les cartes al director consti-
tueixen una eina de primera qualitat en el pro-
cés de poliment del progrés científic. Es poden 
considerar, doncs, una continuació natural de la 
revisió d’experts que la immensa majoria de les 
revistes de prestigi empren per avaluar l’oportu-
nitat de la publicació dels manuscrits que se’ls 
ofereixen. Aquest és un paper clau de les cartes 
al director i potser seria recomanable que, abans 
de donar per bons els resultats d’una metanà-
lisi, els revisors del manuscrit o els lectors ma-
teixos paressin atenció a les cartes al director 
suscitades per articles de disseny i tractament 
de les dades aparentment correctes i, per això, 
incloses a l’anàlisi. Els errors que detecten els 
lectors poden invalidar alguns d’aquests articles 
i, per aquest motiu, modificar les conclusions de 
la metanàlisi. 

Una simple revisió del contingut d’algunes re-
vistes mèdiques generals revela immediatament 
que les cartes que inclouen aquest tipus de re-
vistes fan referència tant al contingut d’articles o 
editorials publicats amb anterioritat a la mateixa 
revista, com a casos clínics viscuts o recerques 
realitzades o, en última instància, a qualsevol as-
pecte que pugui tenir a veure amb la professió 
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mèdica. Així, al costat de correccions o crítiques 
d’articles publicats, o d’altres cartes, i matisaci-
ons de les conclusions arribades a les editori-
als, trobem altres possibles papers que aquesta 
forma de comunicació pot tenir en la ciència. 
De vegades, una carta pot aportar un mínim de 
dades (que per si mateixes potser no justificari-
en l’intent de publicació) per donar suport a les 
d’una altra publicació, o els resultats d’un article 
poden dur a una reanàlisi de dades pròpies el 
resultat de les quals, modulant les conclusions 
obtingudes anteriorment, pot ésser interessant 
donar a conèixer. Finalment, una carta al director 
pot ésser una fórmula adequada per presentar 
una hipòtesi, sempre que aquesta quedi ben 
sustentada i encaixi amb la línia de la revista.

format i característiques

Abans de preparar una carta al director val la 
pena consultar alguns exemplars de la revista a 
la qual va destinada i, en particular, les especifi-
cacions que s’ofereixen a la informació per a au-
tors. De tota manera, es poden citar alguns as-
pectes fonamentals sobre les característiques 
d’aquestes cartes. Una carta ha d’ésser con-
cisa, amb una redacció clara i ha d’anar al gra 
ajustant-se a la seqüència clàssica d’introduc-
ció –és a dir, exposició del motiu–, descripció 
de les dades o exposició dels fets i les conclu-
sions. Si es tracta d’una presentació de dades 
originals és obligada una referència, tot i que 
resumida, a la metodologia emprada. De vega-
des pot ésser oportú adjuntar una taula o una 
figura, i gairebé sempre és recomanable oferir 
les referències bibliogràfiques oportunes, enca-
ra que també en aquest cas és recomanable 
ésser prudent i limitar-ne el nombre. Finalment, 
si la revista inclou títols a les cartes al director 
és oportú oferir-ne un d’informatiu sobre el tema 
que es tracta. És interessant assenyalar que la 
majoria de les revistes permeten algunes llicèn-
cies en els títols de les cartes al director, com 
a mitjà per atreure l’atenció. En aquest sentit és 
important no intentar ésser original a qualsevol 
preu i seguir la tònica general de la revista a què 
va dirigida.

Elecció de la revista

Aquest és un punt superflu en el cas de cartes 
al director referides a articles ja publicats, però 
en altres tipus de cartes l’autor pot considerar la 
conveniència de dirigir-se a una revista o a una 
altra. Òbviament l’elecció vindrà condicionada pel 
contingut de la carta ja que no té sentit, per exem-
ple, enviar un cas clínic a una revista de ciències 
bàsiques, però existeixen també consideraci-
ons més o menys tàctiques que caldria tenir en 
compte. En algunes revistes la secció de cartes 
al director és molt restringida, el que en pot fer 
difícil l’acceptació, mentre que en d’altres aquesta 
secció és relativament extensa. Quan una carta 
fa referència a un article acabat de publicar, és 
possible, en alguns casos, aprofitar l’oportunitat 
que ofereixen algunes revistes de dirigir les cartes 
al director a una adreça electrònica específica.

Problemes

L’important paper crític de les cartes al direc-
tor planteja problemes tant de tipus tècnic com 
d’ordre ètic. Així, cal plantejar-se si no resulta 
imprescindible sotmetre també a una revisió 
d’experts les cartes que continguin informació 
mèdica nova, cosa que ja succeeix en algunes 
revistes. D’altra banda, queda per solucionar, en 
una cerca electrònica, el problema de la conne-
xió d’un article amb les cartes que ha generat. 
Si bé les bases de dades grans inclouen les 
cartes al director, no és possible encara obtenir 
automàticament la relació de les cartes referides 
a un article concret, el que fa que les crítiques, 
per bones que siguin, es perdin, mentre que els 
articles romanen. Finalment, no pot passar des-
apercebut que darrere de determinades cartes 
poden amagar-se motius poc confessables. És 
per això que resulta imprescindible que quedin 
clars els possibles conflictes d’interessos dels 
autors. Algunes revistes ja exigeixen informació 
sobre possibles interessos financers, però el fet 
que n’hi hagi, i de vegades de molt forts, de ti-
pus personal, acadèmic o polític, fa que per al 
lector aquest aspecte pugui quedar sempre una 
miqueta nuvolós.
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