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Art 
• «Palacios en el Club de Vanguardia». El Ripollès (28 de juliol de 1979), p. 10. 

 
 

Astrologia, endevinació, profecies i criptohermenèutica 
Astrologia 
Doctrinal 

• [Equip d’Astrologia]. «Una mica d’història». El Punt (11 de març de 1979), p.  14. 

• Equip d’Astrologia. «La Lluna s’esvera». El Punt (18 de març de 1979), p.  14. 

• Equip d’Astrologia. «“Raig en el sostre del sol”». El Punt (25 de març de 1979), p.  

14. 

• Equip d’Astrologia. «El simbolisme del Zodíac i la tradició». El Punt (1 d’abril de 

1979), p.  14. 

• Equip d’Astrologia. «La part és tanmateix el tot». El Punt (8 d’abril de 1979), p.  14. 

• M. J. Astruc. «[Una cosa és l'Astrologia i una altra l’horòscop]». Presència (12 de 

juny de 1965), p.  4 [Carta d’un lector amb justificacions sobre l’astrologia]. 

• Josep Julian Sànchez. «Determinisme psíquic i determinisme còsmic». El Punt (15 

d’abril de 1979), p.  14. 

• Josep Julian Sànchez. «Els astres i l’instint». El Punt (22 d’abril de 1979), p.  14. 

• Josep Julian Sànchez. «Tendències, complexos i libido (I)». El Punt (29 d’abril de 

1979), p.  14. 

• Josep Julian Sànchez. «Tendències, complexos i libido (II)». El Punt (6 de maig de 

1979), p.  14. 

• Josep Julian Sànchez. «Els processos de l'ànima i els planetes». El Punt (13 de maig 

de 1979), p.  14. 

• Josep Julian Sànchez. «Conflictes psíquics i conflictes planetaris». El Punt (20 de 

maig de 1979), p.  14. 

• Josep Julian Sànchez. «Els signes de la Terra». El Punt (27 de maig de 1979), p.  14. 

• Josep Julian Sànchez. «Els signes de la Terra II». El Punt (3 de juny de 1979), p.  14. 

• Josep Julian Sànchez. «El món de l’aigua». El Punt (10 de juny de 1979), p.  14. 

• Josep Julian Sànchez. «Combinatòria elemental». El Punt (17 de juny de 1979), p.  

14. 

• Josep Julian Sànchez. «L'aigua i el subconscient». El Punt (24 de juny de 1979), p.  

14. 

• Josep Julian Sànchez. «La distribució dels astres». El Punt (1 de juliol de 1979), p.  

14. 

• Josep Julian Sànchez. «El signe de capricorn». El Punt (8 de juliol de 1979), p.  14. 

• Josep Julian Sànchez. «L’home de capricorn». El Punt (15 de juliol de 1979), p.  14. 

 

Escepticisme 

• F. Oliver. «Ambivalències». Estela (1 de febrer de 1975), p.  5. 

 

Història i textos antics 

• Guillem Simó. «Pronòstics mallorquins del segle XVII».  Randa, núm. 8 (1979), p. 

49-124. 
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Pronòstics 

• «Lester: tard o d’hora es noten els efectes dels astres». Regio 7 (17 de novembre de 

1979), p. 13. 

• Joan Montraveta. «Segons el Professor Lester. Pot aparèixer un OVNI al Bages». 

Regio 7 (27 d’octubre de 1979), p. 20. [Xerrada 19 d’octubre i conjunció 14 de 

novembre]. 

 
Prediccions 

• Rafael Pasqüet. «Les prediccions d’un astròleg brasiler». Avui (28 de juliol de 1976), 

p. 12. 

 

Rabdomància [Rabdologia, Radioestèsia] 
• «La recerca de l'aigua, un problema antic». El Punt (25 de juny de 1985), p. 17-18. 

• «Més aigua al Penedès». Tothom (29 d’agost de 1975), p. 12. 

• «Un altre cop tenim aigua». Pla del Penedès (12 de juliol de 1975), p. 15. 

 

Congressos 

• «Radiestèsia. El primer congrés es farà a Barcelona». Avui (1 de juny de 1978), p. 7. 

 

Entrevistes 

• «Parla el saurí de l'aigua de Can Sogues: Josep Lluch Guasch». Tothom, núm. 336 (19 

de juliol de 1975), p. 515.  

• J. Claramunt; J. Ferrer. «Una altra vegada la "tècnica de la vareta". 3 pous d'aigua a 

prop de Can Sogues». Tothom, núm. 325 (16 d'abril de 1977), p. 243. 

 

 

Conferències, congressos, col·loquis, xerrades, 
reunions, homenatges i fires 
Conferències i xerrades 
• «Conferència sobre l’Atlàntida». Setmanari del Baix Llobregat, núm. 32 (10 de febrer 

de 1978), p. 8. 

• «Històries del més enllà». Setmanari del Baix Llobregat, núm. 31 (3 de febrer de 

1978), p. 15. 

 

Congressos i convencions 
• Joan Rendé. «F. d'A Rovatti entre la màgia, la física i la metafísica». Avui, núm. 782 

(4 de novembre de 1978), p. 7. 

 

 

Criptoarqueologia 
• Josep Maria Armengou Marsans. «Una possible deessa mare celta trobada a 

Barcelona». Catalunya Comtal, núm. 2 (estiu de 1978), p. 4-6. [Referència a l'ex-vot 

tartèssic del Museu Marès]. 

• Josep Maria Armengou Marsans. «L'anàlisi d'una possible deessa mare celta, trobada 

a Barcelona». Catalunya Comtal, núm. 3 (tardor de 1978), p. 4-6. [Intervenció del 

sensitiu Caius Quiñones de León]. 
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• «Els gegants prehistòrics a Catalunya». Catalunya Comtal, núm. avanç (hivern de 

1978), p. 34. [Pregunta oberta dirigida al lector]. 

• Josep Maria Miró Rosinach. «Sis sepultures antropomòrfiques purificades per les 

aigües. Una prova de la creença en la reencarnació dels nostres avantpassat...? ». 

Catalunya Comtal, núm. 5 (primavera de 1979), p. 11-14. 

• Antoni Ribera. «L’altra banda del mirall. Les piràmides: un enigma». L'Esplai: 

publicació dels Països Catalans i Occitània, núm. 26 (24 de setembre de 1979), p. 6. 

• «Trepanació feta per l'home de les coves». Catalunya Comtal, núm. avanç (hivern de 

1978), p. 33. [Pregunta oberta dirigida al lector]. 

 

Civilitzacions desaparegudes 
Atlàntida 

• R. M. P. « L'Atlàntida no és cap llegenda infundada». Avui, núm. 208 (21 de desembre 

de 1976), p. 9.  

 

Illa de Pasqua 

• Antoni Ribera. «L’altra banda del mirall. La misteriosa illa de Pasqua (I)». L'Esplai: 

publicació dels Països Catalans i Occitània, (1979). 

• Antoni Ribera. «L’altra banda del mirall. La misteriosa illa de Pasqua (II)». L'Esplai: 

publicació dels Països Catalans i Occitània, (1979). 

• Antoni Ribera. «L’altra banda del mirall. La misteriosa illa de Pasqua (III)». L'Esplai: 

publicació dels Països Catalans i Occitània, (1979). 

 

 

Criptohistòria 
Cristianisme 
Relíquies 

Sant Greal 

• B. de Caixàs. «El Sant Graal i el castell de Carmanço». Catalunya Comtal, núm. avanç 

(hivern de 1978), p. 16-19. 

• «Els castells de Mur i Montsegur». Catalunya Comtal, núm. avanç (hivern de 1978), 

p. 32. [Pregunta oberta dirigida al lector]. 

 
Moctezuma, Toloriu i Casa Bima 
• Josep Maria Armengou Marsans; Jordà Alarió, Sebastià. «Atac al Baró Grau de 

Toloriu, a tota la noblesa catalana i als ordes medievals». Catalunya Comtal, núm. 3 

(tardor de 1978), p. 7-8. [Referència a article de la revista espanyola Interviu del 24 

d'agost de 1978].  

• J. Mont Guitart. «Biografia de la princesa Maria Xipaguazin Moctezuma». Poble 

Andorrà (6 de juliol de 1979). 

• [J. Mont Guitart]. «Biografia dels Grau». Poble Andorrà (13 de juliol de 1979). 

• [J. Mont Guitart]. «Biografia dels Grau Moctezuma». Poble Andorrà (7 de setembre 

de 1979), p. 13. 

• Josep Mont Guitart. «La dinastia dels emperadors de Mèxic (I)». Poble Andorrà (29 

de juny de 1979). 

• [J. Mont Guitart]. «Toloriu, baluard de una dinastia. Casa Vima». Poble Andorrà (31 

d’agost de 1979). 
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• J. V. G. «Entrevista. Josep Mont Guitart. 14 anys de recerques sobre Toloriu i els seus 

antics moradors, els comtes Grau i prínceps de Moctezuma». Poble Andorrà (22 de 

juny de 1979), p. 12. 

 

Nobles i herois llegendaris 
• Josep Maria Armengou Marsans. «El transvàs del Llobregat al Ter pel Coll de 

Merolla. S'Ha trobat al monestir de Ripoll la tomba del Comte Arnau?». Catalunya 

Comtal, núm. 2 (estiu de 1978), p. 39-43. 

• Jordi Cervera Anglada. «Els nou barons de Montgrony i el llibre secret de la "fama"». 

Catalunya Comtal, núm. 5 (primavera de 1979), p. 15-17. 

 

 

Criptopaleontologia 
• Antoni Olivé Tomàs. «Radiografia de la curiosa col·lecció d'en Francesc Valls i 

Casanellas». Igualada. Períódico del Anoia, núm. 2.412-2.413 (6 d’agost de 1977), 

p. 10-11. 

 

 

Criptozoologia 
Antropomorfes 
Part forana 

• Antoni Ribera. «L’altra banda del mirall. Un “abominable americà?». L'Esplai: 

publicació dels Països Catalans i Occitània, (1979). 

 

Bèsties aquàtiques 
Part forana 

• Antoni Ribera. «L’altra banda del mirall. La llegenda del Kraken». L'Esplai: 

publicació dels Països Catalans i Occitània, núm. 23 (5 de setembre de 1979), p. 7. 

• Antoni Ribera. «L’altra banda del mirall. El fabulós serpent del mar». L'Esplai: 

publicació dels Països Catalans i Occitània, núm. 24 (11 de setembre de 1979), p. 

17. 

 

Nessie 

• Josep Maria Espinàs. «Pssst monstre». Avui (20 de juny de 1976), p. 31. 

• «Llac Ness». Punt Diari (23 de març de 1979), p. 18.  

• Josep Manyé. «El monstre del llac Ness», Avui (13 d’agost de 1978), p. 13. 

• Josep Manyé. «Investigació del monstre del Loch Ness», Avui (15 de juliol de 1976), 

p. 17. 

• Antoni Ribera. «L’altra banda del mirall. El monstre del Llac Ness». L'Esplai: 

publicació dels Països Catalans i Occitània, núm. 22 (29 d’agost de 1979), p. 13. 

 

Bèsties salvatges de secà 
Part forana 

• «Un vampir en un poble argentí». Avui (6 de novembre de 1976), p. 14.  
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Entrevistes i opinions 
Entrevistes 
• Jaume Claramunt; Sebastià D’Arbó. «Parapsicologia i relaxació. Conversa amb el Dr. 

Sebastià D’Arbó». Tothom, núm. 408 (18 de desembre de 1976), p. 814. 

Opinions 
• Maria Regina Baldoma. «Realitat o ficció?». Rubricata, núm. 1351 (4 de febrer de 

1979), p. 7. 

 

 

Esoterisme (Filosofia oculta) 
Càbala 
Història 

• Pep Vila. «L'historiador Sholem revela la seva importància. L'Escola Cabalística de 

Girona».  El Punt, (24 de juny de 1979), p.  13. 

 

Simbologia, geometria i criptoarquitectura 
• Josep Maria Armengou Marsans. «Les olles del sostre de la catedral de Barcelona». 

Catalunya Comtal, núm. 2 (estiu de 1978), p. 7-12. 

• J. M. Armengou Marsans. «Per què van ser amagades, fa mil anys, totes les verges 

negres (romàniques) a Occitània i Catalunya». Catalunya Comtal, núm. 3 (tardor de 

1978), p. 9-13. 

• Joan Duran Martínez. «La simbologia de temple romànic». Catalunya Comtal, núm. 

4 (hivern 1979), p. 16-20. 

 

 

Fetilleria, malediccions, rituals i encanteris 
• «El ritual druida i cèltic recordat a l'ombra de la muntanya del Pedraforca». Catalunya 

Comtal, núm. 5 (primavera de 1979), p. 53. 

 

 

Mitjans de comunicació 
• «Més por». Tothom, núm. 348, (16 d’octubre de 1975 ), p. 1. [Editorial sobre l’ús 

del temes paranormals als mitjans de comunicació per a desviar l’atenció]. 

 

Cinema 
• Miquel Porter Moix. «Misteris que no s’expliquen». Avui, núm. 764 (14 d’octubre de 

1978), p. 21. 

 

Premsa escrita 
• Puntarenas. «Catalunya Comtal. Quaderns d’investigació històrica». Poble Andorrà 

(29 de setembre de 1979). 
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Moviments ocultistes (Socioreligions) 
Antroposofia 
Història 

• J. Isart Alemany. «L’Arquitectura expressionista 3. L’Obra de Rudolf Steiner». Solc, 

núm. 48 (abril de 1977), p.  16-17. 

 
Espiritisme 
Història 

• Josep Lladonosa. «Ara fa un segle. Espiritisme a Lleida». Serra d’Or, núm. 196, vol. 

18 (gener 1976), p.  9-11. 

 

Neotemplers, Homes de paratge i d’altres ordes 
• Arnau Planes de Rigart. «El Temple, els càtars, Sant Jordi d'Alfama i els homes de 

paratge». Catalunya Comtal, núm. 5, (primavera 1979), p.  7-10. 

 

Homes de paratge d’Andorra 

• Arnau de Granat (pseud.). «Andorra, seu dels Homes de Paratge». Poble Andorrà (14 

de setembre de 1979). 

• Dell Acqua (pseud.). «Nous homes de paratge». Poble Andorrà (21 de setembre de 

1979). 

 

Homes de paratge de Catalunya 

• Josep Maria Armengou. «Homes de Paratge». Poble Andorrà (28 de setembre de 

1979). 

 

Sobirana i Imperial Ordre de la Corona Asteca 

• Dell Acqua (pseud.). «”Cinc minuts” amb la princesa Antònia de Grau Moctezzuma». 

Poble Andorrà (10 d’agost de 1979), p. 10 

• Dell Acqua (pseud.). «Celebració a Barcelona de la festa de Nostre Senyora de 

Guadalupe Patrona de la Casa Imperial Asteca i de l’Anahuac». Poble Andorrà (21 

de setembre de 1979). 

• Dell Acqua (pseud.). «SS. AA. I RR. Els Princeps de Grau-Moctezuma a 

Comarruga». Poble Andorrà (18 de maig de 1979). 

• «Extraordinària celebració de la festa tradicional de la Corona Asteca a Coma-ruga 

(Espanya)». Poble Andorrà (3 d’agost de 1979). 

• «La festa de la Mare de Déu de Guadalupe a París». Poble Andorrà (21 de desembre 

de 1979). 

• Puntarenas. «Presentació del llibre “Història del temple català i els seus grans 

mestres». Poble Andorrà (21 de desembre de 1979). 

• «Tradicional celebració a Comarruga de la Festa nacional asteca». Poble Andorrà (4 

d’agost de 1978), p. 17-18. 

• J. Ventura Solé. «Cura d’humilitat». Mestral. Setmanari d'informació de les 

comarques meridionals de Catalunya, núm. 1 (15 de setembre de 1978), p. 7. 

• Joan Ventura Solé. «Si això no es desmenteix...». Mestral. Setmanari d'informació de 

les comarques meridionals de Catalunya, núm. 3 (29 de setembre de 1978), p. 7. 
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Teosofisme 
Història 

• Eliseu Trenc-Ballester. «La teosofia a Catalunya i la seva influència sobre l'art 

modernista». Els Marges, núm. 15 (1979), p.  98-105. 

 

 

Parapsicologia (metapsíquica) i fenòmens paranormals 
en general 
 

Conferències, congressos, col·loquis, xerrades, reunions, homenatges i 
fires 
Conferències i xerrades 

• B. D. «Una conferència fantasmal». Cultura (maig de 1975), p. 21. 

• «Parapsicologia». Tothom, núm. 406 (4 de desembre de 1976), p. 772. 

 

Fantasmes, apareguts, ectoplasmes, etc. [Fenòmens psi-ε] 
• Antoni Boada. «L'autoa-stopista fantasma». Igualada, núm. 2.412 (6 d’agost de 

1977), p. 8. 

• «L’ànima en pena que fa auto-stop». Presència, núm. 480 (25 de juny de 1977), p. 9. 

• Joan Nogués. «Viladomat-Provença. El govern civil intervé en l'afer de la fantasma». 

Avui (28 de novembre de 1978), p. 6. 

 

Perspectives i opinions 
• Joan M. Puiggròs Modolell. «Dalt del cim». Vida de Esplugas, núm. 304, (1 de 

setembre de 1975), p. 11. 

 

Psíquics, Paragnostes, clarividents i místics 
Taumaturgs 

• Antoni Ribera. «L'altra banda del mirall. Josep Oriol vist per la parapsicologia (I)». 

L'Esplai: publicació dels Països Catalans i Occitània, núm. 33 (15 de novembre de 

1979), p. 7. 

• Antoni Ribera. «L'altra banda del mirall. Josep Oriol vist per la parapsicologia (II)». 

L'Esplai: publicació dels Països Catalans i Occitània, núm. 34 (23 de novembre de 

1979), p. 7. 

• Antoni Ribera. «L'altra banda del mirall. Josep Oriol vist per la parapsicologia [III]». 

L'Esplai: publicació dels Països Catalans i Occitània, núm. 35 (1 de desembre de 

1979), p. 35-36. 

• Antoni Ribera. «L'altra banda del mirall. Josep Oriol, parapsicòleg». L'Esplai: 

publicació dels Països Catalans i Occitània, núm. 36 (8 de desembre de 1979), p. 35-

36. 

 

Visions religioses 

• «Can Sardà». Avui (13 d’agost de 1976), p. 14. 

• «Cerdanyola: els dijous, miracle». Canigó, núm. 464 (28 d'agost de 1976), p. 9.  

• William A. Chrstian Jr. «Les aparicions d'Ezkioga durant la II República: religiositat 

popular?». L'Avenç, núm 204 (juny de 1996), p. 12-17.  

• «”El Palmar” de Girona ». Presència, núm. 448 (13 de novembre de 1976), p. 24. 
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• F. Franciso Busquets. «El show de las aparicions». Presència, núm. 356 (8 de febrer 

de 1975), p. 8-9.  

• Narcís Jubany. «El cadenal Jubany judica els fets de “Can Sardà”». Avui (6 d’agost 

de 1976), p. 16. 

• «Nota del bisbat sobre “Can Sardà”». Avui (9 de juliol de 1976), p. 18.  

 

Telecinesis, levitacions, psicopirogènesi, etc. (Fenòmens psi-κ) 
Cirurgia psíquica 

• «Ivan Trilha operarà el bisbe Clemente». Avui (31 de juliol de 1976), p. 6. 

 

Poltergeist 

• Antoni Ribera. «L'altra banda del mirall. El cas de “poltergeist». L'Esplai: publicació 

dels Països Catalans i Occitània, núm. 7 (19 d’abril de 1979), p. 10. 

 

Taules parlants 

• Pere Calders. «Un joc de poques taules».  Canigó, núm. 386 (1 de març de 1975),  p. 

6. 

• B. D. «La tauleta de Nulles». Cultura (marc de 1975), p. 16. 

 

Transcomunicacions electròniques 

• Antoni Ribera. «L'altra banda del mirall. Què són les psicofonies?)». L'Esplai: 

publicació dels Països Catalans i Occitània, (1979). 

 

Telepatia, precognició i clarividència [Fenòmens psi-γ] 
Somnis premonitoris 

• Antoni Ribera. «L'altra banda del mirall. Somnis». L'Esplai: publicació dels Països 

Catalans i Occitània, núm. 6 (12 d’abril 1979). 

 

Teleplàsties 
• Antoni Ribera. «L'altra banda del mirall. Les cares de Bélmez (I)». L'Esplai: 

publicació dels Països Catalans i Occitània, núm. 30 (23 d’octubre de 1979), p. 7. 

• Antoni Ribera. «L'altra banda del mirall. Les cares de Bélmez (II)». L'Esplai: 

publicació dels Països Catalans i Occitània, núm. 31 (30 d’octubre de 1979), p. 7 

• Antoni Ribera. «L'altra banda del mirall. Les cares de Bélmez (III)». L'Esplai: 

publicació dels Països Catalans i Occitània, núm. 31 (7 de novembre de 1979), p. 7. 

 
 

Terapèutica, guariments, suggestió, hipnosi i faquirisme 
Curanderisme 
• Josep Batalla Ribé. «Un fel sobreeixit». Cultura, (marc de 1975), p. 9. 

 

 

Ufologia 
Biogràfic 
• Joan Cuscó Aymamí. «Semblança d'Albert Adell i Sabatéss». Quadern : Amics de les 

Arts i de les Lletres de Sabadell, núm. 10 (setembre-octubre de 1979),  p. 210-213. 
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Congressos, conferències, homenatges i fires 
Conferències i xerrades 

• «Els ovnis visiten el nostra planeta». Punt Diari (21 d’abril de 1979), p. 37. 

[Conferència a Girona de Fabio Zerpa]. 

• J. V. G. «[Conferència sobre OVNIS]. Poble Andorrà (16 de març de 1979).  

 

Contactats, abduïts i visitants de dormitori 
Abduïts  

• Antoni Ribera. «L'altra banda del mirall. Els viatges interromputs». L'Esplai: 

publicació dels Països Catalans i Occitània, núm. 5 (5 d’abril de 1979), p. 4. 

• Antoni Ribera. « L'altra banda del mirall. Adamski i l’home de Venus». L'Esplai: 

publicació dels Països Catalans i Occitània, núm. 21 (2 d’agost de 1979). 

• Antoni Ribera. « L'altra banda del mirall. Un encontre “amorós” a bord d’un ovni». 

L'Esplai: publicació dels Països Catalans i Occitània, núm. 38 (22 de desembre de 

1979). 

 

Contactats 

• Lluís Cugota. «Extraterrestres a Terrassa: sis anys després, dues morts resten 

inexplicades». El vent, núm. 13 (juny-juliol de 1978), p. 23-24. 

 

Descriptius 
• Antoni Ribera. « L'altra banda del mirall. L’onada francesa del 1954 (I)». L'Esplai: 

publicació dels Països Catalans i Occitània, núm. 27 (1 d’octubre de 1979), p. 6. 

• Antoni Ribera. « L'altra banda del mirall. L’onada francesa del 1954 (II)». L'Esplai: 

publicació dels Països Catalans i Occitània, núm. 28 (8 d’octubre de 1979), p. 6. 

 

Entrevistes 
• Pere Artiga. «Pere Valverde: la mística del fenomen OVNI». El Maresme (17 de març 

de 1978), p. 20-22. 

 

Extraterrestres a la terra 
• Antoni Ribera. «L'altra banda del mirall. El misteri d’UMMO (I)». L'Esplai: 

publicació dels Països Catalans i Occitània, núm. 17 (5 de juliol de 1979), p. 11. 

• Antoni Ribera. «L'altra banda del mirall. El misteri d’UMMO (II)». L'Esplai: 

publicació dels Països Catalans i Occitània, núm. 18 (12 de juliol de 1979). 

• Antoni Ribera. «L'altra banda del mirall. El misteri d’UMMO (III)». L'Esplai: 

publicació dels Països Catalans i Occitània, núm. 19 (19 de juliol de 1979). 

 

Mitjans de comunicació 
Televisió 

• «Igualadins a TVE». Vida... Revista de la família igualadina núm. 1.213 (29 de 

desembre de 1977), p. 7. 

 

Observacions, deteccions i albiraments 
Plats voladors, ovnis i extraterrestres (observacions postarnoldianes) 

Països Catalans  

• «Fotografies de l’OVNI». Vida... Revista de la família igualadina, núm. 1.217 (26 de 

gener de 1978), p. 5. 

www.documentant.net



 

Bibliografia en català sobre ocultisme, paraciències i esoterisme: Articles (1940-1979). Jordi Ardanuy. Versió 2.0. pàg.  14 

• N. M. B. «Plats voladors a la Costa Brava». Ancora, núm. 1046 (11 de juliol de 1968), 

p. 1. 

• Antoni Olivé Tomàs. «La foto d’un ovni. Un document valuosíssim extret de l’àlbum 

familiar d’en Cos». Igualada, núm. 2.610 (12 de setembre de 1979), p. 6. 

• «Una senyora veié un possible ovni». Punt Diari (26 de setembre de 1979), p. 32. 

 

Part forana 

• Antoni Ribera. «L’altra banda del mirall. El cas del Dr. X». L'Esplai: publicació dels 

Països Catalans i Occitània, núm. 4 (29 de març 1979), p. 4 

• Antoni Ribera. «L’altra banda del mirall. L’aterratge de Socorro». L'Esplai: 

publicació dels Països Catalans i Occitània, (1979). 

• Antoni Ribera. «L’altra banda del mirall. El cas Gary Wilcox». L'Esplai: publicació 

dels Països Catalans i Occitània, (1979). 

• Antoni Ribera. «L’altra banda del mirall. El cas de Sant Martí de Tous». L'Esplai: 

publicació dels Països Catalans i Occitània, (1979). 

• Antoni Ribera. «L’altra banda del mirall. L’OVNI gegantí de les Canàries». L'Esplai: 

publicació dels Països Catalans i Occitània, núm. 20 (26 de juliol de 1979). 

• «Un OVNI vola 7 hores pel bell cim de Madrid». Punt Diari (29 de novembre de 

1979), p. 1. 

 

Perspectives i opinions 
• Pere Calders. «Una de plats voladors». Canigó. Revista literària (6 d’abril de 1974), 

p. 4.  

• Mad Drell [pseudònim]. «Els “OVNI”». El llac (1 d’agost de 1968), p. 11. 

• El Guaita (pseud.). «La mania  d’embolicar les qüestions». Diari d’Igualada, (30 de 

juny de 1979), p. 12. 

• Jordi Elias. «OVNI. Massa casualitat». Presència (14 de setembre de 1966), p. 6. 

[S’argumenta la sospitosa coincidència de la suposada visita de naus ETs en el 

moment que l’ésser humà comença a preparar els vols a l’espai]. 

• Joan Carles Guerrero. «Som les joguines dels extraterrestres». Punt Diari (28 de 

setembre de 1979), p. 27. [Faber Kaiser a Girona amb motiu de la publicació del llibre 

sobre ovnis i els arxius de la CIA]. 

• Màrius Lleget. «El gran enigma dels plats voladors». Tele Estel, núm. 14 (21 d'octubre 

de 1966), p. 12-13.  

• Mercè Molist. «Ufòria». Vang, [Suplement de La Vanguardia] (8 de març de 1996), 

p. 7-9. [Alguns fets de la història dels plats voladors i ETs i perspectiva a Catalunya]. 

• «OVNI». El Punt Diari (29 de maig de 1979), p. 14. [Declaracions d’un tinent 

d’aviació xilè que va perseguir un ovni].. 

• Antoni Ribera. «La Ciència-Ficció pedrera de noves idees». Serra d'Or, núm. 128 

(maig de 1970), p. 29. [Publicat de nou a Papers d'Ovnis, núm, 23, 2a època (març de 

2001, p. 15-16. Referència als Papers d'Uràntia]. 

• Antoni Ribera. «L’altra banda del mirall». L'Esplai: publicació dels Països Catalans 

i Occitània, núm. 3 (22 de març de 1979), p. 13. 

• Pere Verdaguer. «L’ONU i els plats voladors». Tele Estel, núm. 71 (24 de novembre 

de 1967).  

• Xixu [pseud. D’Esteve Sarroca Vergés]. «Els ovnis». Plaça Gran (24 de novembre 

de 1979, p. 5. [Una de les seves famoses gloses dedicada als no identificats].  

 

www.documentant.net



 

Bibliografia en català sobre ocultisme, paraciències i esoterisme: Articles (1940-1979). Jordi Ardanuy. Versió 2.0. pàg.  15 

Sinistres i desaparicions 
Triangles de la mort 

• Antoni Ribera. «L’altra banda del mirall. Els dotze triangles de la mort». L'Esplai: 

publicació dels Països Catalans i Occitània  (1979). 

• Manuel de Seabra. «Hom creu que ta zona de Madeira podria ser un nou “triangle de 

les Bermudes”». Avui, núm. 512 (21 de desembre de 1977), p. 17. 
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