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Guia per a la presentació de crítiques de llibres
a la revista Quaderns del CAC

1.

L’objectiu de la secció “Crítica de llibres” és ressenyar les
principals novetats editorials en el món de la comunicació,
i en especial, del sector audiovisual.

2.

Les ressenyes han de ser originals i inèdites.

3.

Els textos han de ser suficients perquè la persona lectora
tingui una idea general del contingut del llibre ressenyat,
així com una valoració personal sobre l’interès de l’obra.
Per tant, cal que tingui una part de descripció i d’anàlisi de
l’obra, i unes conclusions que indiquin a la persona lectora
el valor i la importància del llibre.

4.

5.

6.

7.

Es recomana que les ressenyes s’ajustin a una extensió de
1.000 paraules; en cap cas no poden superar les 1.300
paraules.
Les obres ressenyades han de ser actuals, és a dir, han
d’haver estat publicades en els dos darrers anys naturals
complets, tot i que es pot incloure un llibre anterior si es
justifica.
La ressenya ha d’estar encapçalada per un títol que en
resumeixi el contingut, seguit de la fitxa bibliogràfica i de
l’autor o autora de la ressenya, amb el càrrec i la institució
a què pertany.
El model de citació de la fitxa bibliogràfica ha de seguir els
criteris establerts pel TERMCAT, els quals es poden consultar
a:
<http://www.termcat.cat/docs/docs/Bibliografia.pdf>
Cognom, Inicial del nom/Institució. Títol. Edició. Lloc de
publicació: Editorial, any. Núm. de volum. (Col·lecció;
núm.). ISBN núm.

8.

Es recomana presentar l’autor o l’autora de manera breu
per mitjà d’un comentari de la seva trajectòria o obres més
recents.

9.

El resum i l’anàlisi del contingut és la part més important
de la ressenya, per la qual cosa cal explicar el camp
temàtic en què se situa l’obra, la perspectiva i els objectius
que es proposa l’autor o autora, i la tesi fonamental del
llibre i el seu desenvolupament.

10. La valoració crítica és generalment positiva, però es pot
donar que sigui negativa, en tots dos casos s’exigeix una
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argumentació adequada. Cal informar la persona lectora
sobre el valor, l’interès i la utilitat del llibre ressenyat. S’hi
poden incloure, si s’escau, detalls com ara l’ús de fonts, la
documentació, la bibliografia emprada per l’autor o autora,
la presentació formal del llibre, etc.
11. Les possibles cites textuals del llibre ressenyat s’escriuran
entre cometes. A continuació s’inclourà entre parèntesi el
número de la pàgina. “Text de la cita” (p. XX)
12. Les referències bibliogràfiques de terceres parts citades al
llarg de la ressenya cal que segueixin el model següent:
(Cognom any, pàgina/es)
13. Les referències bibliogràfiques d’altres llibres citats en la
ressenya s’han de recollir completes al final del text amb el
mateix format que la fitxa bibliogràfica inicial, excloent-hi
l’ISBN.
14. El text s’haurà d’enviar en suport informàtic, en format
Word o RTF, a l’adreça electrònica: quadernsdelcac@
gencat.cat
15. Tota ressenya enviada l’avaluarà el book review editor, qui
pot donar el vistiplau per publicar-la, o demanar certes
esmenes per a la publicació definitiva.
16. Les ressenyes es poden enviar en català, castellà i anglès.
La difusió es farà per mitjà del web del CAC en format PDF.
17. Després d’acceptar la ressenya, l’autor/a ha d’autoritzar,
amb una carta signada, que el CAC pugui difondre la
crítica en qualsevol de les seves publicacions escrites i per
mitjà del web (<http://www.cac.cat>). A la carta l’autor/a
ha de declarar que la ressenya és una obra original
i inèdita, que no està subjecta al procés de selecció
d’una altra revista i que es fa responsable de qualsevol
reclamació derivada de l’incompliment d’aquesta garantia.
Les autoritzacions es poden enviar a l’adreça
electrònica quadernsdelcac@gencat.cat o bé a la adreça
postal:
Quaderns del CAC
Carrer dels Vergós, 36-42
08017 Barcelona
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