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Art 
• Pilar Parcerisas. «Arlés, encontre amb la fotografia». Avui (9 de maig de 1996), p. 

Cultura XV. [Referència a l’antologia Documents enigmàtics de fotografies d’ovnis i 

al Centre d’Estudis Interplanetaris, CEI]. 

• Ignasi Puig. «La mediumnidad de l’art/1». La Proa, Baix Empordà, núm. 193 (3 

d’octubre de 1997), p. 15. 

• Ignasi Puig. «La mediumnidad de l’art/2». La Proa, Baix Empordà, núm. 194 (10 

d’octubre de 1997), p. 19. 

 

Astrologia, endevinació, profecies i criptohermenèutica 
Astrologia 
Congressos, conferències, homenatges i fires 

Països Catalans  

• «L’Astrologia». Sant Andreu de Cap a peus, núm. 7 (10 de gener de 1981), p.  1. 

 

Doctrina 

• Aurora. «Astrologia i política». Diari d’Igualada, núm. 3.605 (8 de setembre de 

1990), p. 48. 

• Aurora. «Astrologia: signes afins». Diari d’Igualada, núm. 3.601 (17 d’agost de 

1990), p. 29. 

• Aurora. «Astronomia i astrologia». Diari d’Igualada, núm. 3.602 (24 d’agost de 

1990), p. 76. 

• Aurora. «Els astres i els nostres oficis». Diari d’Igualada, núm. 3.524 (7 d’octubre de 

1989), p. 52. 

• Aurora. «Els elements en l’astrologia». Diari d’Igualada, núm. 3.603 (31 d’agost de 

1990), p. 52. 

• Aurora. «Els minerals de la nostra sort». Diari d’Igualada, núm. 3.556 (10 de febrer 

de 1990), p. 44. 

• Aurora Basomba. «Els números dels signes del Zodíac, segons les estrelles». Diari 

d’Igualada, núm. 3.682 (6 de juliol de 1991), p. 48. 

• Aurora. «Les cases astrològiques». Diari d’Igualada, núm. 3.606 (15 de setembre de 

1990), p. 54. 

• Aurora. «Les influències zodiacals en el caràcter humà». Diari d’Igualada, núm. 

3.597 (20 de juliol de 1990), p. 48. 

• Aurora. «Què és l’astrologia». Diari d’Igualada, núm. 3.599 (3 d’agost de 1990), p. 

44. 

• J. B. R. «Curs programat d'astrologia». Presència (9 de gener de 1983), p.  25 

[s’anuncia un curs en forma de col·leccionable retallable a la revista].  

• J. B. R. «Curs programat d'astrologia. Introducció històrica». Presència (16 de gener 

de 1983), p.  29. 

• J. B. R. «Seguint el curs». Presència (23 de gener de 1983), p.  26. 

• J. B. R. «Seguint el curs [II]». Presència (30 de gener de 1983), p.  26. 

• J. B. R. «Seguint el curs. Els elements astrològics]». Presència (6 de febrer de 1983), 

p.  28. 

• J. B. R. «Seguint el curs. [Cases astrològiques]». Presència (20 de febrer de 1983), p.  

27. 

• J. B. R. «Seguint el curs. [Significat essencial de les cases astrològiques]». Presència 

(27 de febrer de 1983), p.  27. 
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• J. B. R. «Seguint el curs. Signes o constel·lacions zodiacals». Presència (27 de febrer 

de 1983), p.  16. 

• J. B. R. «Seguint el curs. [Domicilis planetes]». Presència (27 de març de 1983), p.  

19. 

• J. B. R. «Seguint el curs. Simbologia». Presència (3 d’abril de 1983), p.  9. 

• J. B. R. «Seguint el curs. Les constel·lacions zodiacals». Presència (10 d’abril de 

1983), p.  27. 

• J. B. R. «Seguint el curs. Domicili. Exili. Exaltació. Declinació». Presència (10 de 

juliol de 1983), p.  27. 

• J. B. R. «Seguint el curs. Els cossos celestes del Sistema Solar (1)». Presència (17 de 

juliol de 1983), p.  31. 

• J. B. R. «Seguint el curs. [Els cossos celestes del Sistema Solar (2)]». Presència (24 

de juliol de 1983), p.  31. 

• J. B. R. «Seguint el curs. [Aspectes]». Presència (31 de juliol de 1983), p.  31. 

• J. B. R. «Seguint el curs. III L’Era d’Aquari (I)». Presència (7 d’agost de 1983), p.  

31. 

• J. B. R. «Seguint el curs. L’Era d’Aquari (II)». Presència (14 d’agost de 1983), p.  31. 

• J. B. R. «Seguint el curs. L’Era d’Aquari (III)». Presència (21 d’agost de 1983), p.  

23. 

• J. B. R. «Seguint el curs. L’Era d’Aquari (IV)». Presència (28 d’agost de 1983), p.  

31. 

• J. B. R. «Seguint el curs. L’Era d’Aquari (V)». Presència (4 de setembre de 1983), p.  

31. 

• J. B. R. «Seguint el curs. L’Era d’Aquari (VI)». Presència (11 de setembre de 1983), 

p.  31. 

• J. B. R. «Seguint el curs. L’Era d’Aquari (i VII)». Presència (18 de setembre de 1983), 

p.  31. 

• J. B. R. «Seguint el curs. IIII Matemàtica i astrologia (I)». Presència (25 de setembre 

de 1983), p.  31. 

• J. B. R. « Seguint el curs. Matemàtica i astrologia (II)». Presència (2 d’octubre de 

1983), p.  21. 

• J. B. R. «Seguint el curs. Matemàtica i astrologia (III)». Presència (9 d’octubre de 

1983), p.  8. 

• J. B. R. «Seguint el curs. Matemàtica i astrologia (IV)». Presència (16 d’octubre de 

1983), p.  22. 

• J. B. R. «Seguint el curs. [Aspectes]». Presència (23 d’octubre de 1983), p.  31. 

• J. B. R. «Seguint el curs. V. Mecànica astrològica». Presència (30 d’octubre de 1983), 

p.  39. 

• J. B. R. «Seguint el curs. V. Mecànica astrològica (II)». Presència (6 de novembre de 

1983), p.  31. 

• J. B. R. «Seguint el curs. V. Mecànica astrològica (III)». Presència (13 de novembre 

de 1983), p.  31. 

• J. B. R. «Seguint el curs. V. Mecànica astrològica (IV). Dels punts aràbics». Presència 

(27 de novembre de 1983), p.  31. 

• J. B. R. «Seguint el curs. V. Mecànica astrològica. Dels eclipsis». Presència (4 de 

desembre de 1983), p.  31. 

• Sònia Genoher. «La influència dels astres, ocultisme o ciència». El Punt (15 d’agost 

de 1994), p.  26. 
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• Carles Gil «Ja n’estic fins els pebrots». La Proa. Baix Empordà, núm. 189 (5 de 

setembre de 1997), p.  36. [Crítiques al programes de TV escèptics i d’altres]. 

• Gemma Vila. «J.C. Alborná: “En el tema natal no hi ha res de màgic”». Diari de 

Girona (5 d’octubre de 1986), p. 56. 

 

Signes astrològics 

• Aurora. «Acuari». Diari d’Igualada, núm. 3.626 (1 de desembre de 1990), p. 62. 

• Aurora. «Aries». Diari d’Igualada, núm. 3.608 (22 de setembre de 1990), p. 92. 

• Aurora. «Balança». Diari d’Igualada, núm. 3.618 (1 de novembre 1990), p. 54. 

• Aurora. «Capricorni». Diari d’Igualada, núm. 3.624 (24 de novembre 1990), p. 58. 

• Aurora. «Cranc». Diari d’Igualada, núm. 3.613 (11 d’octubre de 1990), p. 54. 

• Aurora. «Escorpí». Diari d’Igualada, núm. 3.620 (10 de novembre de 1990), p. 62. 

• Aurora. «Gèminis». Diari d’Igualada, núm. 3.612 (6 d’octubre 1990), p. 54. 

• Aurora. «Lleó». Diari d’Igualada, núm. 3.615 (20 d’octubre 1990), p. 62. 

• Aurora. «Peixos». Diari d’Igualada, núm. 3.627 (6 de desembre 1990), p. 62. 

• Aurora. «Sagitari». Diari d’Igualada, núm. 3.622 (17 de novembre 1990), p. 58. 

• Aurora. «Taure». Diari d’Igualada, núm. 3.610 (29 de setembre de 1990), p. 46. 

• Aurora. «Verge». Diari d’Igualada, núm. 3.617 (27 d’octubre de 1990), p. 50. 

• J. B. R. «Seguint el curs. Aquari». Presència (17 d’abril de 1983), p.  27. 

• J. B. R. «Seguint el curs. Peixos». Presència (24 d’abril de 1983), p.  27. 

• J. B. R. «Seguint el curs. Àries». Presència (1 de maig de 1983), p.  27. 

• J. B. R. «Seguint el curs. Gèminis». Presència (8 de maig de 1983), p.  27. 

• J. B. R. «Seguint el curs. Taure». Presència (15 de maig de 1983), p.  27. 

• J. B. R. «Seguint el curs. Càncer». Presència (22 de maig de 1983), p.  27. 

• J. B. R. «Seguint el curs. Lleó». Presència (29 de maig de 1983), p.  27. 

• J. B. R. «Seguint el curs. Verge». Presència (5 de juny de 1983), p.  27. 

• J. B. R. «Seguint el curs. Balança». Presència (12 de juny de 1983), p.  27. 

• J. B. R. «Seguint el curs. Escorpí». Presència (19 de juny de 1983), p.  27. 

• J. B. R. «Seguint el curs. Sagitari». Presència (26 de juny de 1983), p.  27. 

• J. B. R. «Seguint el curs. Capricorn». Presència (3 de juliol de 1983), p.  27. 

 

Entrevistes 

• M. José Recoder Sellarés. «Cinta Canadel; astròloga». El Maresme, núm. 150 (9 de 

gener de 1981), p. 16-19.  

 

Història i textos antics 

• Lola Badia. «Ramon, l'astrologia, els alquimistes i altres negocis lul·lians». Serra 

d'Or, núm. 364 (abril 1990), p. 53-58. 

• Lluis Dolcet Buxeres. «La figura del metge-astròleg català del temps medieval». 

Diplomatari. Investigació històrica medieval dels Països Catalans i Occitània, núm. 

10 (juny de 1982), p. 19-23. [Ponència presentada al I congrés internacional t'historia 

de la medicina catalana].  

• Xavier Gil Pujol.«Astrologia i política a Catalunya en el segle XVII». L' Avenç: 

Revista de història i cultura, núm. 34 (1981), p. 52-55. 

• Lluís Marquet. «Sobre els noms dels signes del zodíac». Serra d'Or, núm. 376 (abril 

1991), p. 71. 
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Mitjans de comunicació 

Llibres 

• [Carles Gil]. «Nota de l’astròleg Carles Gil».  La Proa. Diari del Baix Empordà, núm. 

221 (24 d’abril de 1998), p. 7. 

 

Pronòstics 

• Aurora Basomba. «Eleccions municipals 1991». Diari d’Igualada, núm. 3.671 (24 de 

maig de 1991), p. 62. 

• Aurora Basomba. «El futur del signe Àries (1991)». Diari d’Igualada, núm. 3.655 

(23 de març de 1991), p. 60. 

• Aurora Basomba. «El futur del signe Balança (1991)». Diari d’Igualada, núm. 3.687 

(9 d’agost 1991), p. 40. 

• Aurora Basomba. «El futur del signe Bessons (1991)». Diari d’Igualada, núm. 3.659 

(13 d’abril de 1991), p. 60. 

• Aurora Basomba. «El futur del signe Cranc (1991)». Diari d’Igualada, núm. 3.661 

(20 d’abril de 1991), p. 70. 

• Aurora Basomba. «El futur del signe Escorpí (1991)». Diari d’Igualada, núm. 3.689 

(23 d’agost 1991), p. 78. 

• Aurora Basomba. «El futur del signe Lleó (1991)». Diari d’Igualada, núm. 3.667 (11 

de maig de 1991), p. 62. 

• Aurora Basomba. «El futur del signe Taure (1991)». Diari d’Igualada, núm. 3.657 (6 

d’abril de 1991), p. 56. 

• Aurora Basomba. «El futur del signe Verge (1991)». Diari d’Igualada, núm. 3.685 (2 

d’agost de 1991), p. 48. 

• Aurora Basomba. «La nova lluna d’abril». Diari d’Igualada, núm. 3.663 (27 d’abril 

de 1991), p. 56. 

• Aurora Basomba. «La nova lluna del 10 d’agost». Diari d’Igualada, núm. 3.685 (26 

de juliol de 1991), p. 50. 

• Aurora Basomba. «La nova lluna del 14 de febrer». Diari d’Igualada, núm. 3.643 (9 

de febrer de 1991), p. 50. 

• Aurora Basomba. «La nova lluna de maig». Diari d’Igualada, núm. 3.665 (4 de maig 

de 1991), p. 54. 

• Aurora Basomba. «La nova lluna de 12 de juny». Diari d’Igualada, núm. 3.677 (15 

de juny de 1991), p. 50. 

• Aurora Basomba. «La nova lluna del 16 de març». Diari d’Igualada, núm. 3.653 (16 

de març de 1991), p. 54. 

• Aurora Basomba. «Les estrelles ens aconsellen anar amb compte en aquest 1991». 

Diari d’Igualada, núm. 3.669 (18 de maig de 1991), p. 62. 

• Aurora Basomba. «Les noves llunes». Diari d’Igualada, núm. 3.635 (12 de gener de 

1991), p. 50. 

• Aurora. «Prediccions a nivell nacional». Diari d’Igualada, núm. 3.631 (22 de 

desembre de 1990), p. 96. 

• Aurora. «Prediccions a nivell nacional (II)». Diari d’Igualada, núm. 3.632 (29 de 

desembre de 1990), p. 60. 

• Aurora Basomba. «Previsions a nivell mundial. Alemanya». Diari d’Igualada, núm. 

3.641 (2 de febrer de 1991), p. 54. 

• Aurora. «Previsions a nivell mundial. Els Estats Units». Diari d’Igualada, núm. 3.629 

(15 de desembre de 1990), p. 50. 
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• Aurora Basomba. «Previsions a nivell mundial. Els Països comunistes». Diari 

d’Igualada, núm. 3.639 (26 de gener de 1991), p. 50. 

• Aurora Basomba. «Previsions a nivell mundial. L’Orient Mitjà». Diari d’Igualada, 

núm. 3.637 (19 de gener de 1991), p. 54. 

• Martín Moreno Martínez. «Astrologia i Mil·lenari». Plaça Gran (17 de novembre de 

1988), p.  8. [Inclou també una segona aportació signada per Francesc]. 

• Joan Muñoz Badia. «El 93 segons els astres. Canvis radicals i protagonistes». Avui  (4 

de gener de 1993), p. 16. 

 

Cartomància 
• «Tarot, un descans pel subconscient». Plaça Gran (22 d’abril de 1983), p. 16. 

• Aurora. «El Tarot (I)». Diari d’Igualada, núm. 3.513 (26 d’agost de 1989), p. 34. 

• Aurora. «El Tarot (II)». Diari d’Igualada, núm. 3.514 (30 d’agost de 1989). 

• Aurora Basomba. «Les cartes del “Tarot”». Diari d’Igualada, núm. 3.649 (2 de març 

de 1991), p. 58. 

 
Endevinació en general 
• Sònia Genoher. «Oracles, endevinació i endevins». El Punt (15 d’agost de 1994), p.  

26. [Referències coetànies a endevinadors de Girona]. 

• Xavier Gual. «Gopi, moianesa, visionària i tiradora de cartes. ‘He vist Catalunya 

submergida i la meitat del món calcinat’». Regió 7 (2 de gener de 1986).  

• Celia Hernández. «Un món de poders ocults». Vaivé (1 de març de 1997), p. 18-19. 

• Núria Rey. «Medicina i màgia». Presència (11 de setembre de 1983), p. 31. 

 

Grafologia 
• Aurora. «La grafologia és una ciència». Diari d’Igualada, núm. 3.515 (2 de setembre 

1989), p. 38. 

 

Hidrologia 
• Aurora. «El got d’aigua». Diari d’Igualada, núm. 3.518 (15 de setembre de 1989), p. 

74. 

 

Numerologia 
• Aurora. «Els bioritmes». Diari d’Igualada, núm. 3.554 (3 de febrer de 1990), p. 44. 

• Aurora Basomba. «Quin significat tenen els números?». Diari d’Igualada, núm. 

3.673 (1 de juny de 1991), p. 58. 

• Aurora Basomba. «Quin significat tenen els números? (II)». Diari d’Igualada, núm. 

3.675 (8 de juny de 1991), p. 50. 

 

Organitzacions i xarxes 
• Carles Gil. «Logia astrològica mundial hermètica». La Proa, Diari del Baix Empordà 

(16 d’abril de 1999), p. 38. 

 

Oniromància 
• Aurora. «El llenguatge dels somnis. Entre l’endevinació i el psicoanàlisis [sic]». Diari 

d’Igualada, núm. 3.651 (9 de març de 1991), p. 58. 
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• Aurora. «Interpretació del somnis (I)». Diari d’Igualada, núm. 3.525 (13 d’octubre 

de 1989), p. 52. 

• Aurora. «Interpretació de somnis (I)». Diari d’Igualada, núm. 3.647 (23 de febrer de 

1991), p. 54. 

 

Ouija 
• Aurora. «Esperits, si o no?». Diari d’Igualada, núm. 3.520 (23 de setembre de 1989), 

p. 52. 

 
Profecies 
• Josep M. Armengou Marsans. «Les "Cartes de Barcelona", la profecia més fosca, però 

la més interessant». Diplomatari. Investigació històrica medieval dels Països 

Catalans i Occitània, núm. 9 (març de 1982), p. 39-44. 

• August Bernat Constantí. La profecia de Vicenç Ferrer sobre Catalunya. Hi ha un 

paral·lelisme amb la profecia de Joan XXIII sobre la Catalunya de l'any 2000». 

Diplomatari. Investigació històrica medieval dels Països Catalans i Occitània, núm. 

5 (març de 1981), p. 19-21. 

• Emili Casademont Comas. «Els Jocs d'Atlanta podrien ser els últims». Diari de 

Girona (21 de juliol de 1996), p. 14. [Referències coetànies a endevinadors de 

Girona]. 

• Nèstor Luján. «Cal tenir por a la fi del mil·lenni?». Avui (12 de novembre de 1994), 

p. C1. 

• Juli Peradejordi. «Nostradamus i el seu missatge profètic». Diplomatari. Investigació 

històrica medieval dels Països Catalans i Occitània, núm. 9 (març de 1982), p. 44-

45. [Traducció al català de Diplomatari de l'article publicat en espanyol originalment 

a la revista d'esoterisme La Puerta, núm. 4, 1981]. 

• Eduard Pons i Vilar. «Els papers avui oblidats». Diplomatari. Investigació històrica 

medieval dels Països Catalans i Occitània, núm. 3(setembre 1980), p. 12. [Cartes de 

Barcelona]. 

• «Rabanne diu adéu a la moda. El dissenyador està convençut que la ciutat de París 

serà destruïda l’agost». Regió 7 (7 de juliol de 1999), p. 29 (edició Manresa). 

[Prediccions sobre un Apocalipsi (boles de foc, terratrèmols, cataclismes, ...) que 

amenaçaven la humanitat del Vell Continent, i en particular, a París, destinada a la 

Desaparició. Segons la interpretació de Nostradamus de Paco Rabanne, entre el 28 de 

juliol de 1999 i el 11 d'agost de 1999, dia d’un eclipsi de sol, la ciutat havia de quedar 

destruïda íntegrament pels Efectes Combinats de l'Eclipsi de lluna del 28 de juliol i el 

de sol del 11 de agost]. 

 

Història i textos antics 

• Jaume de Puig Oliver. «Unes prediccions pseudo-arnaldianes del segle XV. Edició i 

estudi». Estudis Romànics, núm. 13 (1994), p. 207-265. [Actes de la I Trobada 

Internacional d'Estudis sobre Arnau de Vilanova, vol. I. Publicat també sota el títol 

de Arxiu de textos catalans antics]. 

• Jaume Mensa Vall. « Jaume Mensa i Valls. La polèmica escatològica entre Arnau de 

Vilanova i els filòsofs i els teòlegs professionals (1297-1305): anàlisi dels arguments 

i de les argumentacions. Tesi doctoral llegida el 29 de maig de 1993 al Departament 

de Filosofia de la Universitat Autònoma de Barcelona». Anuari de la Societat 

Catalana de Filosofia, núm. 5 (1993), p. 263-275. 
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• Josep Perarnau Espelt. «El Text primitiu del De Mysterio Cymbalorum Ecclesiae 

d'Arnau de Vilanova». Arxiu de textos catalans antics, núm. 7/8 (1988), p. 7-169. 

 

Ressenyes bibliogràfiques 

• «Nostradamus i la Catalunya del Futur». Diplomatari. Investigació històrica medieval 

dels Països Catalans i Occitània, núm. 10 (juny de 1982), p. 18.   

 

Quiromància [Quirologia] 
• Aurora. «Les mans i el seu secret». Diari d’Igualada, núm. 3.533 (11 de novembre 

de 1989), p. 48. 

• Aurora. «Les mans i el seu secret (II)». Diari d’Igualada, núm. 3.535 (18 de novembre 

de 1989), p. 56. 

• Aurora. «Les mans i el seu secret (III)». Diari d’Igualada, núm. 3.537 (25 de 

novembre de 1989), p. 52. 

• Aurora. «Les mans i el seu secret (IV)». Diari d’Igualada, núm. 3.539 (2 de desembre 

de 1989), p. 60. 

• Aurora. «Les mans i el seu secret (V)». Diari d’Igualada, núm. 3.540 (6 de desembre 

de 1989), p. 48. 

• Aurora. «Les mans i el seu secret (VI)». Diari d’Igualada, núm. 3.542 (16 de 

desembre de 1989), p. 60. 

• Aurora. «Les mans i el seu secret (VII)». Diari d’Igualada, núm. 3.544 (23 de 

desembre de 1989), p. 90. 

• Aurora. «Les mans i el seu secret (VII)». Diari d’Igualada, núm. 3.545 (30 de 

desembre de 1989), p. 68. [Títol amb errada]. 

• Aurora. «Les mans i el seu secret (IX)». Diari d’Igualada, núm. 3.546 (5 de gener de 

1989), p. 52. 

• Aurora. «Les mans i el seu secret (X)». Diari d’Igualada, núm. 3.548 (13 de gener de 

1990), p. 48. 

• Rosa Ten. «El llenguatge de les mans... Del coneixement d'aquesta ciència». Quadern 

núm. 89 (febrer de 1993), p. 196-197. 

 

Digitologia 

• Aurora. «Les empremtes digitals». Diari d’Igualada, núm. 3.531 (4 de novembre de 

1989), p. 48. 

 

Rabdomància [Rabdologia, Radioestèsia] 
• «Aigua». El Punt (29 d’agost de 1987), p. 5. 

• «Allò que cal saber abans de construir un pou». El Punt (11 de maig de 1988), p. 31. 

• J. M. Bernils V. «La Jonquera podrà reduir les restriccions d'aigua potable». Diari de 

Girona (13 d’agost de 1986), p. 7.  

• Ll. F. J. « Josep Lluch: “Hi ha aigua per a vendre, però l'haig de descobrir jo”». La 

Voz del Penedès (11 d’octubre de 1980), p. 5. 

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

• «Què són els saurins?». Lo floc, núm. 31 (febrer de 1982), p. 7 

• Joan Rabasseda. «La tècnica de trobar aigua». Avui  (6 de maig de 1990), p. 58. 

• Laia Robles. «L'ajuntament de Montmeló contracta un saurí». Plaça Gran (21 de juny 

de 1990), p. 6. 
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• J. S. «Als Matagalls hi ha un gran corrent subterrani». Avui  (2 de novembre de 1982), 

p. 7. 

• J. Subirà. «Els radioestesistes catalans, a punt d'ensenyar a trobar aigua». Avui  (2 de 

novembre de 1982), p. 7. 

• J. V. E. «L’Hora que passa. El saurí». La Voz del Penedès  (17 de maig de 1980), p. 

3. 

• Albert Villar. «Or negre baix-empordanès». El Punt  (21 de maig de 1997), p. 9. 

[Teledetecció de Joan Suria Sitjà].  

 

Entrevistes 

• Carme Corominas; Francesc Vilaseca. «Francesc Vilaseca, pagès i saurí». Regio 7 (27 

de febrer de 1982), p. 23-25. 

 

Runes 
• Sònia Genoher. «Les runes, un mètode antic i poc conegut». El Punt (15 d’agost de 

1994), p.  26. 

 

 

Biogràfic 
• «Aramis Fuster utilitza els seus mals com a promoció». El Periódico de Catalunya 

(17 de juliol de 1999), p. 33. 

• Francesc Costa. «Antoni Pulido. La sorprenent aventura americana». Mataró escrit, 

núm. 76 (octubre de 1992), p. 40-45. 

• M. J. J. «Mor l’astròleg Joan Muñoz, conegut com a ‘Professor Lester’». Avui, núm. 

7.831 (28 de juliol de 1999), p. 25. 

• Olga Pereda. «Uri Geller retorna de l’oblit per vendre el fenomen paranormal». El 

Periódico de Catalunya (14 de gener de 1998), p. 31. [Presentació del llibre El poder 

de tu mente, d'Edicions Martínez Roca). 

• Ignasi Puig Alemán. «Andreas Faber». Partón (juliol de 1995), núm. 3, p. 12. 

• Ignasi Puig Alemán. «Andreas Faber [II]». Partón (octubre de 1995), núm. 4, p. 6. 

• Ignasi Puig Alemán. «Andreas Faber [III]». Partón (octubre de 1995), núm. 5, p. 8. 

• Ignasi Puig Alemán. «Andreas Faber [IV]». Partón (novembre de 1995), núm. 6, p. 

6. 

• Ignasi Puig Alemán. «Andreas Faber [V]». Partón (març de 1996), núm. 7, p. 9. 

• Ignasi Puig Alemán. «El missatge Andreas». Partón (març de 1996), núm. 8, p. 3-7. 

• Ignasi Puig Alemán. «Andreas Faber [VI]». Partón (marc de 1996), núm. 8, p. 10. 

• Ignasi Puig Alemán. «Andreas Faber [VII]». Partón (abril de 1996), núm. 10, p. 6. 

• Ignasi Puig Alemán. «Andreas Faber [VIII]». Partón (juny de 1996), núm. 12, p. 18. 

• «Solsona diu l'últim adéu al carismàtic professor Lester». Regio 7 (29 de juliol de 

1999). 

• Carolina Riba. «Ramon Cos i Teixidó». Diari d’Igualada, núm. 3.222 (17 de maig de 

1986), p. 15. 
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Conferències, congressos, col·loquis, xerrades, 
reunions, homenatges i fires 
Conferències i xerrades 
• «Agenda. Val la pena». El Maresme, núm. 100 (4 de març de 1983), p. 2. [Cicle de 

quatre conferències a Calella i exposició de emes paranormals].  

• «Blanes organitza conferències sobre “la ciència del més enllà”». Punt Diari (7 de 

febrer de 1987), p. 37. 

• «E. T. Cardedeu. A “El Melindro” Conferència sobre medicina holística”». Plaça 

Gran (25 de gener de 1990), p. 13. 

• «El Bruc: Sebastià D’Arbó parlarà de Montserrat i dels ovnis». Regió 7 (5 de juliol 

de 2000), p. 5 (edició Igualada). 

• «Camí de l’hort». Carreró de les bruixes (1 d’abril de 1981), p. 18. [Conferències 

sobre ciències ocultes a Cervera]. 

• «Jiménez del Oso va visitar la llibreria Els Arcs de Girona». Diari de Girona (5 de 

febrer de 1995), p. 32. [Conferència de Jiménez del Oso, Ricard Bru i Mitxell Casas 

a la llibreria dels Arcs de Girona]. 

• «L’AUGA tanca les activitats amb una xerrada sobre ufologia». Vida. Revista de la 

família igualadina, núm. 2.105 (20 de març de 1997), p. 21. 

• Lluis Llort. «Homenatge a Antoni Ribera». Avui (3 de juny de 1995), p. B. 11.  

• «Primera trobada estatal d'”Expedientes X” a Barcelona». El Punt (24 d’abril de 

1996), p. 50. 

• «Psicofonies i la repressió de la postguerra, a la Plana». Regió 7 (14 de juny de 1988), 

p. 23 (edició Manresa). 

• Josep Maria Mata Perelló. «Els fenòmens paranormals i la digitologia, a fons a la 

plana». Regio 7 (4 de juny de 1988), p. 25 (edició Manresa). [Un cicle de tres xerrades 

titulat “L’altre cara de la realitat” a la Sala la Plana de l’Om de Caixa de Manresa]. 

• «Nits màgiques a Barcelona». Avui, núm. 5.379 (18 d’octubre de 1992), p. 23.  

• Ignasi Puig Alemán. «[Homenatge a Antoni Ribera]». Partón núm. 3 (1995), p.  7-9. 

• J. R. «Conferència sobre parapsicologia, al Servei Club 60». Rubricata, núm. 2.135 

(17 de maig de 1996), p. 27. 

• Jordi Sardans. «Els fenòmens paranormals, debatuts a la Plana». Regió 7 (11 de juny 

de 1988), p. 26 (edició Manresa) [Referència primera conferència de Casas Huguet a 

la Plana de l’Om].  

• Jordi Sardans. «Casas: no s’ha de jugar amb les psicofonies». Regió 7 (18 de juny de 

1988), p. 34 (edició Manresa). [Referència segona conferència de Casas Huguet a la 

Plana de l’Om]. 

• Isabel Soler. «Fotografies inèdites sobre parapsicologia s’exhibeixen des d'avui a 

“Esoteria-83”». El Maresme (3 de març de 1983), p. 12.   

• Joel Tallant. «Els bruixots catalans se'n van a Núria». Diari de Girona (20 de 

novembre de 1997), p.  27. [5a Convenció Catalana de Simbologia i Bruixologia de 

l'Associació de Parapsicòlegs de Catalunya]. 

 

Congressos i convencions 
• [Jordi Casas]. «El santuari és des d'ahir la seu d'una convenció d'experts en 

bruixologia, simbologia i parapsicologia». El Punt (21 de novembre de 1997), p. 15. 

[5a Convenció Catalana de Simbologia i Bruixologia de l'Associació de Parapsicòlegs 

de Catalunya]. 
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• Jordi Casas. «El comte Dràcula dorm a la Vall de Núria». El Punt (22 de novembre 

de 1997), p. 56. [Nova crònica de la 5a Convenció Catalana de Simbologia i 

Bruixologia]. 

• Irene Casellas. «Unes jornades de parapsicologia reuneixen a Núria 80 experts de tot 

l'Estat». El Punt (15 de novembre de 1992), p.  60. [Desenes Jornades Catalanes de 

Parapsicologia]. 

• Jacint Espelt Casanova. «Parapsicologia. I Simposi nacional d’espiritisme de 

Castelldefels». Punt Diari, núm. 529 (9 de novembre de 1980), p. 22. 

• Quim Gil. «Hipnotitzadors, astròlegs, quiromàntics i altres parapsicòlegs realitzaran 

un congrés a Girona». El Punt (10 de gener de 1995), p.  32. 

• Quim Gil. «El congrés de parapsicòlegs tindrà demostracions de fenòmens 

ocultistes». El Punt (19 de febrer de 1995), p.  59. 

• Quim Gil. «El congrés de parapsicologia acaba amb un exercici de concentració 

col·lectiva». El Punt (6 de març de 1995), p.  47. 

• «L’existència de vampirs es dóna per segura en un congrés a Sitges». Avui, núm. 

3.181 (17 d’agost de 1986), p. 17.  

• Francesc Monzó. «La Cerdanya reuneix una vintena de parapsicòlegs». Regió 7 (20 

d’octubre de 1987), p. 12 (edició Manresa). 

• Àlex Muniente.«En el VI Congrés de Parapsicologia Experimental. Els mags í les 

bruixes visiten el Vallès». Avui, núm. 4.096 (3 d’abril de 1989), p. 18. 

• Toñi Nieto. «El I Convenció de Ciències Paranormals». Plaça Gran (30 de novembre 

de 1989), p. 13. [Granollers].  

• Bernat Salva. «Posa un expedient X a la teva vida». Avui (6 de maig de 1996), p. 24. 

[Congrés Els Expedients X Espanyols a Barcelona]. 

• Dr. Scòpius [Pseud. de Joan Rendé Masdéu]. «Quiromància a Castelldefels». Avui (4 

de novembre de 1980), p. 7. [I Simposi Nacional d’espiritisme]. 

 
Fires 
• Adela Arqués. «Dies de misteri i màgia». Avui, (26 d’octubre de 1990), p. Cap de 

setmana, IV. [3a Festa de les Bruixes a Tresserra (Rosselló) i 1r Expocongrés Laugan 

a Barcelona]. 

• «Assistència massiva a la fira d’ocultisme i medicina alternativa». El Periódico de 

Catalunya (2 de novembre de 1988), p. 21. (4a edició del Màgic).  

• «El mag Fèlix obre l’Aquelarre de Cervera amb un ritual en què invoca prosperitat 

per a la comarca». El Punt (30 d’agost de 1998), p. 18. 

• «Esoterisme». Diari de Girona (12 de març de 1997), p.  26. [VII Fòrum internacional 

de ciències ocultes i espirituals de Madrid, Espanya]. 

• Gemma Karnné. «Abducció a Montjuïc». El Periódico de Catalunya (1 d'octubre de 

1999), Divendres, p. 36. [Màgic 1999]. 

• Pilar Rosas. «La Fira de Cornellà acull un festival d'ocultisme». Avui (4 de març de 

1995), p. 30 [Màgic del Llobregat].  

• Gemma Vila. «Girona tindrà el seu I Congrés nacional de l'associació de 

parapsicòlegs de Catalunya». Diari de Girona (10 de gener de 1995), p. 28. 

• Gemma Vila. « Primer Congrés Nacional dels parapsicòlegs catalans, aquest cap de 

setmana, a Girona». Diari de Girona (1 de març de 1995), p. 26.   
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Criptoarqueologia 
• Josep M[aria] Armengou Marsans. «La troballa d'un possible temple solar a "El 

brull"». Diplomatari. Investigació històrica medieval dels Països Catalans i 

Occitània, núm. 14 (juny de 1983), p. 7-11. [Es planteja una possible relació amb la 

possible presència càtar del Castell del Far de Llinars del Vallès]. 

• Ignasi Puig. «Altar del Gran druida (o dels tres pisos. Sant Antoni de Calonge – (Zona 

dels Vinyers)». La Proa, diari del baix Empordà (13 d’agost de 1999), p. 24.  

• Ignasi Puig. «La Pedra Gran dels Sacrificis o del Ball. Sant Antoni de Calonge – (Zona 

dels Vinyers)». La Proa, diari del baix Empordà (6 d’agost de 1999), p. 24. [Article 

amb rèplica d’Eugeni Darnaculleta, «Aclariments arqueològics». La Proa, diari del 

baix Empordà  (13 d’agost de 1999), p. 24]. 

• Ignasi Puig. «La Pedra Petita dels Sacrificis (o del Dofí). Zona dels Vinyers - Sant 

Antoni de Calonge». La Proa, diari del baix Empordà (27 d’agost de 1999), p. 21. 

• Ignasi Puig Alemán. «La prehistòria de l’Empordà. Nous descobriments a la vall de 

Sant Antoni». Revista 44 (1999), núm. 6, p. 3-4. 

• Ignasi Puig Alemán. «Pedra. (La llegenda de la Pedra Gran dels Sacrificis, de St 

Antoni). El Baix Empordà Màgic». Revista 44 (1999), núm. 6, p. 5-7. 

• Ignasi Puig. «Nous descobriments a la Vall de Calonge». La Proa, diari del baix 

Empordà (23 de juliol de 1999), p. 31.  

• Ignasi Puig Alemán. «Noves troballes druidiques a Gelida» [sic]. Revista 44 (1999), 

núm. 6, p. 8-15. 

 

 

Criptohistòria 
Falsos títols nobiliaris 
• J. Playà Maset; Antoni Batista. «El vici-president d’Interpart té un negoci de “venda” 

de títols nobiliaris». Avui (14 de novembre de 1987), p. 4. 

 

Colom català 
• «Bibliografia que tracta del Colom català». Cartulari de la Catalunya Comtal, any 

IV, núm. 3 (1992), p. 17-18. 

 

Moctezuma, Toloriu i Casa Bima 
• Comtessa  de Sant Jordi. «Noblesa asteca precolombina». Poble Andorrà (febrer de 

1980). 

• A. López Soler. Comtessa  de Sant Jordi. «El poble asteca (i VI))». Poble Andorrà 

(28 de març de 1980), p. 10. 

• Antoni Franco. «Una princesa asteca al Pirineu». Descobrir Catalunya, núm. 15 

(novembre de 1998), p. 118-122. 

• Rubén García. «Universitat internacional “Moctezuma” a Andorra». Poble Andorrà 

(11 de gener de 1980), p. 10. 

• Josep Mont Guitart. «A la memòria de mossèn Anton Soldevilla. Amic de Toloriu i 

gran admirador d’en Joan de Grau». Poble Andorrà (7 de març de 1980). 

• Puntarenas. «Universitat internacional Moctezuma». Poble Andorrà (11 de gener de 

1980), p. 10. 

 

www.documentant.net



 

Bibliografia en català sobre ocultisme, paraciències i esoterisme: Articles (1980-2000). Jordi Ardanuy. Versió 2.1. pàg.  17 

Ordes militars 
• Josep M. Armengou Marsans. «El fundador del temple tal vegada era de Bagà». 

Diplomatari. Investigació històrica medieval dels Països Catalans i Occitània, núm. 

15 (octubre de 1983), p. 7-11. 

 

Toponímia i història de la geografia política 
• Ignasi Puig. «L’origen del nom de Girona». La Proa, Baix Empordà (19 de desembre 

de 1995), p. 16. 

• Urgellensis [pseud.]. «Explicació de la creació de la "Marca" a través de 

"L'Arqueómetre", si bé cal "saber llegir" l'autor francès». Diplomatari. Investigació 

històrica medieval dels Països Catalans i Occitània, núm. 9 (març de 1982), p. 59-

61. 

 

Criptozoologia 
Països Catalans  
• G. Ametller; J. M. Bartomeu. «Veïns de Llagostera fan una batuda per les Gavarres 

buscant el simi». Diari de Girona (18 d’abril de 1999), p. 16. 

• «Els veïns mantenen que el “monstre” tenia vida». El Punt (26 de setembre de 1981), 

p. 32. 

• Josep Maria Bartomeu. «Els pagesos creuen que el “simi” de les Gavarres es va 

escapar d’un circ». Diari de Girona (19 d’abril de 1999), p. 6. 

• Josep Maria Baixauli. «El ieti de les Gavarres». Diari de Girona (14 d’abril de 1999), 

p. 17. 

• Sílvia Barroso. «Un testimoni identifica el suposat primat de les Gavarres com un 

papió, una espècie africana omnívora». El Punt (15 d’abril de 1999), p. 6. 

• Sílvia Barroso. «Dos anys a l'aguait del ieti». El Punt (16 d’abril de 1999), p. 10. 

• Sílvia Barroso. «El restrenyiment del “ieti”». El Punt (23 d’abril de 1999), p. 22. 

• Natàlia Borbones. «L'animaló que ens mata les gallines». Nou Diari (17 de març de 

1993), p. 15. 

• «El budell, al zoològic. Precintat el bar de Sabadell que el tenia». Avui (17 d’octubre 

1981), p. 13. 

• Jordi Gamero. «El ieti de les Gavarres». El Punt (14 d’abril de 1999), p. 4. 

• Matilde Ramírez. «Un ocell sobre Barcelona». Avui (27 de juny 1990), p. 13. [Carta 

al director. Au gegant sobre Barcelona]. 

• J. Rull. «Una bèstia treu la son als amos d'uns masos». Nou Diari (17 de març de 

1993), p. 14. 

• «Sabadell. Capturen un animal ben estrany». Avui (23 de setembre de 1981), p. 8. 

• «Troben un estrany animal a les clavegueres de Sabadell». El Punt (24 de setembre 

de 1981), p. 31. 

• «Veïns de Llagostera busquen el “Ieti de les Gavarres”». El Periódico de Catalunya 

(19 d’abril de 1999), p. 18.  

 

Part forana 
• «Els ovnis de la “perestroika”». Punt Diari, núm. 3.313 (15 d’octubre de 1989), p. 

66. [Informació sobre ietis a la Siberià]. 

• Josep Maria Espinàs. «Atac contra un mite». El Periódico de Catalunya (18 d’abril 

de 2004), p. 12. 

www.documentant.net



 

Bibliografia en català sobre ocultisme, paraciències i esoterisme: Articles (1980-2000). Jordi Ardanuy. Versió 2.1. pàg.  18 

• «Home llop». Diari de Girona (6 de juliol de 1996), p. 26. [Animal similar a llop a 

Belo Horizonte, Brasil]. 

 

Docència 
• I. Casellas. «Creen a Barcelona la primera universitat de Parapsicologia de tot 

l’Estat». El Punt (30 de setembre de 1993), p. 39. 

 

 

Elficologia 
Vampirs 
• «Romania prepara el congrés sobre Dràcula».  El Periódico (29 de març de 2003), p. 

82.  

 

Entrevistes i opinions 
Entrevistes 
• Josep Albert; Miquel Barceló. «La ufologia no proporciona certeses». Regio 7 (18 de 

març de 1997), p. 24 (edició Igualada). [Entrevista a Miquel Barceló sobre la ufologia 

i els fenòmens paranormals]. 

• Elisabet Baleri. «Sinesi Darnell. Un químic que estudia la piscofonia i que creu que 

hi ha una segona realitat». Punt Diari, núm. 2.861 (3 de maig de 1988), p. 34. 

• Víctor Colomer; Aramis Fuster. «Aramís Fuster, bruixa cristiana». Diari de Sabadell 

(3 de desembre de 1997).  [Secció Cara a Cara. Entrevista amb motiu del premi 

Kundalini a 'Les nits bruixes' de la discoteca A-18].  

• Josep Maria Fàbregas. «Contactes extraterrestres». El Maresme, núm. 7, 2a. Epoca (2 

de desembre de 1977), p. 17-19. 

• Rubèn Fornós; Didier Coustenceau. «Un parapsicòleg ganxó entra “en trànsit” 

mastegant fulles de llorer». La Proa, diari del divendres - Baix Empordà (8 de 

novembre de 1996), p. 21. [Entrevista a Didier Coustenceau, màntic].  

• Pau Lanao; Núria Moltó. «Núria Moltó, astròloga». Presència (4 de desembre de 

1983), p.  5-7. 

• Paulí Martí; Martí Basart «Es presenta el llibre Calonge esotèrica per la festa Major». 

La Proa, diari del Baix Empordà (16 d’abril de 1999), p. 21. [Entrevista a Martí 

Basart, autor de llibre]. 

• Josep Martinoy; Andreas Faber-Kaiser. «”No m’agradaria pujar a un ovni”». Punt 

Diari, núm. 3.451 (18 de març de 1990), El Diumenge p. 6-7.  

• Imma Merino; Sebastià Daniel Arbonés. «Sebastià D’Arbó. El misteri que no s’acaba 

d’aclarir». Presència (9 de setembre de 1989), p.  6-9.  

• Albert Obradors; Carme Sánchez. «Bruixes d' ara, màgia blanca al detall». L’Erol: 

revista cultural del Berguedà, núm. 46 (1994), p. 39-42. [Entrevista amb la Carme 

Sánchez, Maga Astrea]. 

• Núria Navarro; Uri Geller. «Uri Geller, parapsicòleg israelià. “Jo vaig influir en la 

pintura de Salvador Dalí”. El Periódico de Catalunya (11 de juny de 2000), p. 11. 

• Laura Portal; Fernando Jiménez del Oso. «Vaig viure un temps amb un fantasma». El 

Punt (4 de febrer de 1995), p. 36. [Entrevista a Jiménez del Oso].   

• Proa. Ignasi Puig. «Es presenta a Barcelona el llibre El Dalí esotèric d’Ignaci Puig. 

La Proa, diari del Baix Empordà» (16 d’abril de 1999), p. 23. [No es dóna una autoria 

concreta de l’entrevistador per part de Proa. Dalí druida català. El Grial procedeix de 

l’Empordà]. 
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• Ignasi Puig Alemán. Carme Domènec. «Petita entrevista a: Carme Domènec». Partón 

(març 1995), núm. 1, p.  11-21 [Centrada sobretot en Andreas Faber-Kaiser]. 

• Ignasi Puig Alemán. Ángela Zarini. «Petita entrevista a: Ángela Zarini». Partón (abril 

1995), núm. 2, p.  46-47. [Centrada sobretot aquesta part en Antoni Ribera]. 

• Ignasi Puig Alemán. Ángela Zarini. «MiniEntrevista a l’Ángela Zarini (continuació)». 

Partón (juliol de 1995), núm. 3, p.  20-22. [Continuació del contingut de l’entrevista. 

Aquesta part es centra en Andreas faber-Kaiser]. 

• Ignasi Puig Alemán Alemán. Ángela Zarini. «MiniEntrevista a l’Ángela Zarini [III]». 

Partón (octubre de 1995), núm. 4, p.  8-9. 

• Ignasi Puig Alemán. Ángela Zarini. «MiniEntrevista a l’Ángela Zarini [i IV]». Partón 

(octubre de 1995), núm. 5, p.  18-19. 

• Ignasi Puig Alemán. Rosa Torrents. «MiniEntrevista a Rosita Torrents». Partón 

(novembre de 1995), núm. 6, p.  17.  

• Ignasi Puig Alemán. Rosa Torrents. «[MiniEntrevista a Rosita Torrents II]». Partón 

(març 1996), núm. 7, p.  12. 

• Ignasi Puig Alemán. Rosa Torrents. «Continuació a la Minientrevista a la coneguda 

grafòloga Rosita Torrents». Partón (marc de 1996), núm. 8, p.  23. 

• Ignasi Puig Alemán. Rosa Torrents. «Entrevista a Rosita Torrents». Partón (marc de 

1996), núm. 9, p.  5-11. 

• Ignasi Puig Alemán. Francisco de Asís Rovatti. «Minientrevista a Francisco de Asís 

Rovatti». Partón (juny de 1996), núm. 11, p.  22. 

• Ignasi Puig Alemán. Francisco de Asís Rovatti. «Minientrevista a Francisco de Asís 

Rovtati (Continuació. II part». Partón (juny de 1996), núm. 12, p.  5-10. 

• Ignasi Puig Alemán. Francisco de Asís Rovatti. «Minientrevista a Francisco de Asís 

Rovatti (III part». Partón (juny de 1996), núm. 13, p.  5-6. 

• Joan Raurell. Josep Mir Rocafort. «Professor Fassman. El bruixot de Sort, que ha 

voltat el món com a reconegut parapsicòleg». Avui (21 de gener de 1990), p. 64. 

• Frank Roch. Antoni Ribera «Antonio Ribera ha complert 80 anys. Està  apunt d’editar 

“Carta de tres herejes”, un llibre més personal, més humà». La Proa, diari del baix 

Empordà (7 d’abril de 2000), p. 17. 

• Gemma Vila; Ana Semitiel. «Ana Semitiel. Què hi ha deis fenòmens paranormals?». 

Diari de Girona (4 d’octubre de 1990), p. 18. 

 

Opinions 
• Toñi N. «El retorn d’un tabú: l’ocultisme». Plaça Gran (22 de febrer de 1990), p. 14.  

• J[osep[ Rovira Tenes. «D’actualitat». Plaça Gran (10 d’octubre de 1981), p. 3.  

 

 

Escepticisme 
• Lluís Bosch Martí. «El retorn dels bruixots (I)». El Punt (5 d’octubre de 1980), p. 18. 

• Lluís Bosch Martí. «El retorn dels bruixots (II)». El Punt (12 d’octubre de 1980), p. 

17. 

• Xavier Duran. «Els vidents no cobren l’IVA». Presència (26 de novembre de 1995), 

p. 20-21. [Contra les paraciències]. 

• Xavier Duran. «L’esperit va ser absolt». El Punt (15 de gener de 1993), p. 7. [Contra 

les sectes i les paraciències]. 

• Xavier Duran. « No estem sols, malauradament». Avui (27 d’abril de 1993), p. 13. 

[Contra les sectes, les paraciències, ...]. 
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• F. Oliver. «A Joan Oró». Estella, núm. 938, (14 de juliol de 1984), p. 7. 

• Fèlix Rodrigo. «Contra els traficants de supersticions». Avui (8 de juliol de 1990), p.  

14 [Carta enviada al diari per membre de d'Alternativa Racional a les Pseudociències]. 

 

 

Esoterisme (Filosofia oculta) 
Alquímia 
Bibliografia 

• Mercè Ibarz. «Manual d'inciació a l'etimologia i ciència dels avis». Avui, (15 de juliol 

de 2006), p. 22. [Publicació del Petit Vademècum d'alquímia química de P. Sola per 

Edicions Altafulla].  

 

Doctrina 

• Esteve Carbó. «Una aproximació al sentit simbòlic i actual de la tradició hermètica». 

Art Brevis, núm. 6 (2000), p. 43-65. 

 

Història 

• Anthony Bonner. «El lul·lisme alquímic i cabalístic i les edicions de Llàtzer Zetzner». 

Randa, 27 (1990), p.  99-117. 

• Agustí Nieto Galan. «Ramon Llull i la ciències medieval». Arts Brevis, Número 

extraordinari (1998), p.  113-126. 

• Michela Pereira. «‘Opus alchemicum’ i ‘Ars combinatoria’. El ‘Liber de secretis 

naturae seu de quinta essentia». Randa, 27 (1990), p.  45-55. 

• Pere Sánchez Ferré. « Ramon Llull i l'alquímia. Consideracions sobre un malentès». 

Revista de Catalunya., Núm. 97, (Juny 1995), p.  27-40. 

• Pere Sánchez Ferré. «Ramon Llull i l'alquímia». L' Avenç: Revista de història i 

cultura, núm. 238 (juliol 1999), p.  13-21. 

 

Il·luminisme cristià 
Història i textos antics 

• Gerard Horta. «Entre dos mons. Emanuel Swedenborg, esoterisme i literatura 

romàntica».  Avui (23 de novembre de 2000), p. Cultura IV.  

 

Grealisme 

• Salvador Jordà Alarió. «Gnosi. L’Occitània, Catalunya i el "gai saber"». Cartulari de 

la Catalunya Comtal, núm. 1 (1999), p. 15-18. 

 
Simbologia, geometria i criptoarquitectura 
• Esteve Carbó. «Teoria de la imatge i simbolisme». Art Brevis, núm. 4 (1998), p. 101-

128. 

• Jordi Cervera Anglada. «El "curiós fenòmens" dels solsticis, L'hermetisme dels 

rosetons i els vitralls de les catedrals gòtiques». Diplomatari. Investigació històrica 

medieval dels Països Catalans i Occitània, núm. .2 (juny de 1980), p. 10-13.  

• Ernest Díez Sureda; Vicenç Pagès Jordà; Màrius Serra Roig. «El quadrat màgic: una 

hipòtesi de desxiframent». Els Marges, núm. 67 (2000), p.  33-43. 

• Salvador Jordà Alarió. «Ramon Berenguer IV, un iniciat? La simbologia de la doble 

aixa és la representació anagramàtica de l'ésser suprem i l'empra com a senyal de 
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govern el nostre comte-rei». Diplomatari. Investigació històrica medieval dels Països 

Catalans i Occitània, núm. 2 (juny de 1980), p. 42-44. 

• Juli Labosa Beltran. «Les famílies de símbols. Ventall de tipus, just passat el llindar 

de la porta del temple romànic». Diplomatari. Investigació històrica medieval dels 

Països Catalans i Occitània,  núm. 13 (maig de 1983), p. 44-48.  

• Joaquim Pla i Dalmau. «Un llibre esotèric alemany sobre el claustre de la Catedral». 

Diari de Girona (22 de juliol de 1990), p.16. 

• G. Repló. «La simbologia del campanar i la campana, en l’arquitectura romànica». 

Diplomatari. Investigació històrica medieval dels Països Catalans i Occitània, núm. 

3 (setembre 1980), p. 63-64. 

• Guillem Repló Orriols. «La realitat històrica de les espases de virtut i miraculoses». 

Diplomatari. Investigació històrica medieval dels Països Catalans i Occitània, núm. 

8 (desembre de 1981), p. 13-17. 

• «Simbologia dels elements arquitectònics del romànic català». Diplomatari. 

Investigació històrica medieval dels Països Catalans i Occitània, núm. 4 (desembre 

de 1980), p. 33-37.  

• Marcel Ventura Bort. «Vida, mort i llegenda de Sant Jordi (s. III-IV). Quan els 

inquisidors advertiren la veritat del simbolisme del sant, decidiren de canviar 

l’al·legoria». Diplomatari. Investigació històrica medieval dels Països Catalans i 

Occitània , núm. 7 (setembre de 1981), p. 32-36. 

• Vimberri de Gòsol (pseudònim). «Els blasons d’Otger Cataló i dels nou barons de la 

fama». Diplomatari. Investigació històrica medieval dels Països Catalans i 

Occitània, núm. 8 (desembre de 1981), p. 58-59. 

• Curt Wittlin. «La geometria secreta del tapís de Girona». Revista de Girona, núm. 

147 (juliol de 1991), p. 44-49. 

 

 

Estadístiques i enquestes 
• «Ovnis secrets». Diari de Girona, (6 de juliol de 1996), p. 26. [Creences paranormals 

dels americans]. 

 
 

Exposicions 
• Antonio Baños. «La Fira de les meravelles». El Periódico de Catalunya, (25 de 

setembre de 1998), Divendres, p. 4-5. [Exposició sobre el monstre en el CCCB]. 

• «El somriure del monstre». El Periódico de Catalunya, (25 de setembre de 1998), 

Divendres p. 4-5. [Exposició sobre el monstre en el CCCB]. 

 
 

Fetilleria, malediccions, rituals i encanteris  
• Jordi Abayà. «Al monestir de Sant Pere de Casserres s'hi han fet diverses "misses 

negres"». Ausona (4 de setembre de 1987), p. 3. 

• Aurora. «Antiguitat de la màgia imitativa». Diari d’Igualada, núm. 3.572 (7 d’abril 

de 1990), p. 52. 

• Aurora. «Oració per alliberar-te dels enemics». Diari d’Igualada, núm. 3.558 (17 de 

febrer de 1990), p. 48. 

• Aurora. «Parlem de la màgia (I)». Diari d’Igualada, núm. 3.568 (24 de març de 1990), 

p. 48. 
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• Aurora. «Pràctica de màgia amb figures». Diari d’Igualada, núm. 3.57' (31 de març 

de 1990), p. 56. 

• Aurora. «Un cas de màgia negra». Diari d’Igualada, núm. 3.573 (12 d’abril de 1990), 

p. 56. [Text publicat de nou el 12 de juliol de 1991].  

• Aurora. «Un cas de màgia negra». Diari d’Igualada, núm. 3.683 (12 de juliol de 

1991), p. 52. [Text publicat anteriorment el 12 d’abril de 1990].  

• Manel Castro. «Màgia i enigmes a l'Antic Egipte». Farus: Revista anual del Far de 

l'Empordà, núm. 7 (novembre de 1983). 

• Eduard Company. «Eliminar diables i persones». El Temps, núm. 233 (5 de desembre 

de 1988), p. 48-51. 

• Anna Gómez. «La troballa de restes satàniques commou uns pobles de la Franja». 

Diari de Barcelona (7 de març de 1990), p. 15. 

• «Mor la dona de Granada ferida en un ritu satànic, i la Policia deté tres persones». 

Punt Diari, núm. 3.414 (3 de febrer de 1990), p. 41. 

• Pius Pujades. «Màgica». Diari d'Andorra (1 de novembre de 1997), p. 32. 

• M. R. «La maledicció de la mòmia. Atribueixen un seguit de tragèdies a Arquipa a la 

profanació de la tomba d'una mòmia». El Punt (27 d’agost de 1996), p.  27. 

• Núria Rey. «Medicina i màgia. Oració per purificar una casa posseïda de malaurança. 

Fórmula per castigar el marit adúlter. Per guarir la frigidesa. Per produir impotència 

a un home». Presència (7 d’agost de 1983), p.  31. 

• Núria Rey. «Medicina i màgia. Per gaudir de bona salut. Tractament post-part. Per 

tenir un bon part. Per fer-se estimar d’un home». Presència (14 d’agost de 1983), p.  

31. 

• Núria Rey. «Medicina i màgia. Per gaudir de l’amor d’una dona». Presència (21 

d’agost de 1983), p.  23. 

• Núria Rey. «Medicina i màgia. La prova de l’aigua roja. Oració hindú de protecció. 

Ritual hindú». Presència (28 d’agost de 1983), p.  31. 

• Núria Rey. «Medicina i màgia. Per obtenir poder sobre les altres persones». Presència 

(4 de setembre de 1983), p.  31. 

• Núria Rey. «Medicina i màgia». Presència (18 de setembre de 1983), p.  31. 

• Núria Rey. «Medicina i màgia». Presència (2 d’octubre de 1983), p.  21. 

• Núria Rey. «Medicina i màgia». Presència (2 d’octubre de 1983), p.  22. 

• Núria Rey. «Medicina i màgia. Dies i hores per portar a terme rituals». Presència (23 

d’octubre de 1983), p.  31. 

• Núria Rey. «Medicina i màgia». Presència (30 d’octubre de 1983), p. 39. 

• Núria Rey. «Medicina i màgia». Presència (6 de novembre de 1983), p. 31. [Enric 

IV, Paracels, taula de dies feliços i desgraciats, ...]. 

• Núria Rey. «Medicina i màgia». Presència (27 de novembre de 1983), p. 31. 

• Núria Rey. «Medicina i màgia». Presència (11 de desembre de 1983), p. 18. 

• «Manuel Salvador». «Mor la dona de Sevilla que va ser sotmesa a exorcismes». Avui, 

núm. 4.401 (3 de febrer de 1990), p. 13. 

• «Troben a Talamanca les restes d'un ritual de màgia vermella». Diari de Barcelona 

(5 de desembre de 1991), p. 18. 

• «Una dona de Granada entra en coma després d’una sessió d’espiritisme». Punt Diari, 

núm. 3.413 (2 de febrer de 1990), p. 44. 
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Itineraris, guies i mencions geogràfiques 
Països Catalans 
Catalunya 

• Joancarles Arredondo; Montse Tejera. «Bruixes: la guerra del móns». Plaça Gran (22 

de desembre de 1988), p. 37.  [Reproduït a La Vall, núm. 90, març de 1989].  

• Carmel Biarnès Biarnès. «Enquesta sobre la Catalunya Màgica. Ribera d'Ebre. Terra 

Alta». Diplomatari. Investigació històrica medieval dels Països Catalans i Occitània, 

núm. 12 (febrer de 1983), p. 60-64. 

• Palmira Cabañero Pujol; Quim Puig. «La Terrassa obscura dels esperits i la desraó: 

espiritisme, parapsicologia, ovnis... per un temps de crisi». Al Vent, núm. 87 (març-

abril de 1986), p. 20-28. 

• Emili Casademont Comas. «El misteriós estany de Banyoles». Diari de Girona (18 

d’octubre de 1998), p. 16. 

• Ponç d'Aulines. «Enquesta sobre la Catalunya Màgica. Garrotxa». Diplomatari. 

Investigació històrica medieval dels Països Catalans i Occitània, núm. 13 (maig de 

1983), p. 58-63. 

• José Luis Gallego. «Les bruixes del corredor». El Periódico de Catalunya (19 d’agost 

de 1998), suplement Estiu p. 10. 

• Jaume López Puigbó. «Vallgorguina Poble de bruixes?». Plaça Gran (10 de gener de 

1985), p. 8. [Publicat originalment a  La Vall,  núm. 39, desembre de 1984]. 

• J[osep] M[aria] Pons Gurí. «Una cacera de bruixes als anys 1619-1621». La Vall, 

núm. 150, (març de 1994), p. 46. [Clarificacions sobre la pretesa tradició de bruixes 

de Vallgorguina i la falsa etimologia atribuïda al topònim]. 

• Víctor Pla Cervera. «Expedients X. Enigmes a prop de casa». Lo Senienc, núm. 226 

(desembre de 1999), p. 44-45.  

• Arnau Planas de Rigart. «L’Empordà és el bressol del món màgic català». 

Diplomatari. Investigació històrica medieval dels Països Catalans i Occitània, núm. 

7 (setembre de 1981), p. 10-14.  

 

 

Mitjans de comunicació 
Cinema 
• A. A. «“El ser, una pel·lícula catalana de terror pensada per al mercat americà”». Avui 

(16 de setembre de 1982), p. 27. 

• «Es filma una pel·lícula sobre parapsicologia». Avui (19 de novembre de 1980), p. 

25. [Viaje al más allá]. 

• Angel Quintana. «Un film relata fets parapsicològics succeïts a les comarques 

gironines». Punt Diari, núm. 616 (20 de febrer de 1981), p. 21. 

 

Llibres 
• «Es presenta el llibre pòstum del nostre company i col·laborador, Martí Basard i 

Fonalleras». La Proa. Diari del Baix Empordà (17 de novembre de 2000), p. 11. 

• Rovira, Josep. «Divulgació Parapsicològica». Diari d’Igualada, núm. 3.646 (20 de 

febrer de 1991), p. 11. 

• Estanislau Vidal-Folch. «Esoterismes i opinions». El Periódico de Catalunya (17 de 

novembre de 2000), p. Llibres (núm. 117), 6. [Lluís Racionero. L'últim càtar. 

Barcelona: Columna, 2000]. 
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Ràdio 
• Aurora. «Una nit màgica». Diari d’Igualada, núm. 3.824 (27 de febrer de 1993), p. 

54. [Programa emissora de la COPE a Lleida sobre paraciències]. 

• «Ciències ocultes en un nou programa de Radio Salud». Avui, núm. 4.335 (28 de 

novembre de 1999), p. 42. 

• Modest Duran. «Programa Radiofònic sobre el món misteriós». Plaça Gran (16 de 

febrer de 1984), p. 11. 

• «Parapsicologia a la ràdio». Revista de Banyoles (Abril de 1987), p. 11. 

• Ignasi Puig Alemán. «Catalunya Ràdio – Faber Kaiser. Resum dels programes 

radiofònics fets per A. Faber. K». Partón, núm. 13 (juny 1996), p. 8-12. 

• «Ràdio 5 busca el tresor dels templers». Avui (2 de setembre de 1989), p. 24. 

• «Rosa Collelldevall presentarà "L'hora màgica" a Radio G». Plaça Gran (1 de 

desembre de 1988), p. 17. 

 

Televisió 
Ficció 

• Esteve Riambau. «El misteri del triangle de les Bermudes». Avui, núm. 3.883 (24 

d’agost de 1988), p. 34. 

• Joaquim  Romaguera Ramió. «Un misteri inexplicable». Avui, núm. 2.582 (11 de 

setembre de 1984), p. 31. 

 

No ficció 

• «'60 minuts' explica diumenge la nova volada de la bruixeria a l'Europa actual». Avui 

(29 d’agost de 1980), p.  33. [Bruixeria a París, programa de TVC). 

• ADM. «España màgica y misteriosa». Diari d’Igualada, núm. 3.710 (13 de novembre 

de 1991), p. 35. 

• «Antena 3 estrena la sèrie “Más allá de la realidad”». Diari de Girona (12 de febrer 

de 1993), p. 39. 

• «Canal + emet un reportatge sobre el triangle de les Bermudes». Diari de Girona, 

núm. 15.350 (12 de febrer de 1993), p. 40. 

• Ángel Carrion. «El mag Fèlix escandalitza dient a la televisió que Deu és un 

"assassí"». Sant Andreu Express, (juliol de 1997). 

• Xavier Castillon. «Nit de misteri. Misteris irresoluble». Presència (24 de juliol de 

1994), p. 32. 

• «’Catalunya misteriosa’». Avui (4 de febrer de 1990), p. 45. 

• «“Catalunya Misteriosa” tracta avui dels llacs del Pla de l’Estany». El Punt (19 de 

juliol de 1989), p. 42. 

• Joan F. Domene. «Les altres ciències seguides per Televisió de Navarcles», Regió 7 

(25 de juliol de 1988), p. 22 (edició Manresa). 

• «Constantino Romero presentarà a TV3 el nou espai “Nit de misteri”». El Punt (13 

de juliol de 1994), p. 46. 

• «El cas d’Elda s'analitzarà a “En los limites de la realidad”. Diari de Girona (27 de 

juny de 1993), p. 56. [Programa del canal espanyol de TV Antena 3]. 

• «Els fets paranormals del Palau de Linares, vistos per ‘Informe Semanal’». Avui, núm. 

4.518 (2 de juny de 1980), p. 36. 

• «“España màgica y misteriosa”, la nova sèrie de d’Arbó». Diari de Girona (6 de 

setembre de 1991), p. 38. [Informació sobre l’episodi 3 que tracta dels «enigmes dels 

llacs de Banyoles»]. 

www.documentant.net



 

Bibliografia en català sobre ocultisme, paraciències i esoterisme: Articles (1980-2000). Jordi Ardanuy. Versió 2.1. pàg.  25 

• «"Expediente X" prepara la tornada amb una nit fantàstica». El Periódico de 

Catalunya (19 d'abril de 1998), p. 67. [Informació sobre reportatge d'expedients X 

espanyols i el gnom de Girona].  

• «Fantasmes i altres fenòmens paranormals a l'espai 'A través del espejo' de TVE». 

Avui, núm. 4.609 (31 d’agost de 1990), p. 32. 

• «Fenòmens paranormals amb Aberasturi». Regió 7 (14 de juny de 1993), p. 39 (edició 

Manresa). 

• «’La nit bruixa’ substituirà ‘La vida en un xip’ a partir de juliol». El Punt, núm. 3.184 

(18 de maig de 1989), p. 45. 

• «Les societats secretes i Georges Moustaki, avui als espais de Sant Cugat». Avui (2 

d’agost de 1989), p. 34. 

• «Ovnis i maleficis seran analitzats a “En los limites de la realidad”». Diari de Girona 

(27 de juliol de 1993), p. 48. [Programa del canal espanyol Antena 3]. 

• «Tele5 mostra avui els “Expedients X” de l’Estat espanyol». Diari de Girona (19 

d’abril de 1998), p. 72. [Programa del canal Tele 5 que inclou el follet de Girona i el 

ieti de l’Empordà]. 

• S. P. «De la física a la metafísica. “Catalunya màgica” tracta el vessant ocult de la 

tradició». Avui (13 de novembre de 1995), p.  B12. 

• Jordi Salvat. «Skinner i Kryceck, altres X». Avui (7 de juliol de 1996), p. 83. [Èxit 

sèrie Expedient X].  

• «TVE-Catalunya emet una missa negra enregistrada a Llers». El Punt (18 d’agost de 

1989), p.  42 [Hi ha una fe d’errades publica el dia 19 d’agost, pàgina 2]. 

 

Xarxa 
• L. A. Fernández Hermana. «La Xarxa dels caçafantasmes». El Periódico de 

Catalunya (13 de desembre de 1998), p. Quadern del diumenge 20.  

 

Moviments ocultistes (Socioreligions) 
Espiritisme 
Història 

• Aurora. «Història de l’espiritisme». Diari de igualada, núm. 3.949 (12 d’agost de 

1994), p.  34. [L’article és extraordinàriament semblant a un altre de la mateixa autora 

publicat el 9 de setembre de 1989]. 

• Aurora. «Història de l’espiritisme (I)». Diari de igualada, núm. 3.517 (9 de setembre 

de 1989), p. 44. 

 

• Antoni Boada. «Verdaguer i l’Espitisme». Diari de igualada, núm. 3.747 (4 d’abril 

de 1982), p.  30. 

• Ramon Carreté. «Espiritistes a la Santa Cova». Dovella, núm. 39 (octubre 1991), p.  

13-16. 

• Josep Clara. «Gironins heterodoxos: els espiritistes». Revista de Girona, núm. 95 

(1981), p.  93-97. 

• Josep Clara. «Espiritistes a Pals el 1894». Estudis sobre el Baix Empordà, núm. Vol. 

7 (1988), p.  207-214. 

• Antoni Llamas Mantero. «Aproximació a l'heterodòxia a Mataró (1875-1914): 

maçons, lliurepensadors i espiritistes». Sessió d'Estudis Mataronins, núm. 6 (1989), 

p.  109-115. 
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• Anton Sala-Cornadó. «Màrius Torres tria l'esperança».  Urc. Monografies literàries 

de Ponent. núm. 7 (1993), p. 89-92. [Relació de Màrius Torres i del seu pare Humbert 

amb l'espiritisme i influència en la poesia de Màrius Torres]. 

 

Perspectives 

• Aurora. «Espiritisme». Diari de igualada, núm. 3.814 (23 de gener de 1993), 

Suplement VII. 

 

Neotemplers, Homes de paratge i d’altres ordes 
Homes de paratge d’Andorra 

• Moscardó de Puntarenas. «Homes de paratge del Principat d’Andorra. El seu estament 

militar». Poble Andorrà (18 gener de 1980). 

• Moscardó de Puntarenas. «Estament dels Homes de Paratge». Poble Andorrà (25 de 

gener de 1980). 

 

Sobirana i Imperial Ordre de la Corona Asteca 

• «El princep Guillem Grau-Moctezuma, en la premsa internacional». Poble Andorrà 

(27 de juny de 1980). 

• «Festa Aniversari de S. A. I. El Princep Guillem III de Grau-Moctezuma». Poble 

Andorrà (8 de febrer de 1980), p.1. 

• «Important reunió de Cavallers del Temple». Poble Andorrà (9 de maig de 1980). 

• «La Casa Imperial Asteca de festa». Poble Andorrà (11 d’abril de 1980). 

• Puntarenas. «Els prínceps Moctezuma, a Comarruga (Tarragona)». Poble Andorrà 

(13 de juny de 1980). 

• Puntarenas. «Tradicional festa de la Corona Asteca». Poble Andorrà (2 d’agost de 

1980). 

 

Teosofisme 
Congressos, conferències, homenatges i fires 

Conferències 

• «Conferència-col·loqui». Rubricata, núm. 1984 (19 de febrer de 1993), p. 16. 

• «Conferència-col·loqui: introducció a la teosofia i ioga II». Rubricata, núm. 1.886 

(18 de gener 1991), p. 14. 

• «Conferència-col·loqui: introducció a la teosofia i ioga II». Rubricata, núm. 1.890 

(15 de febrer de 1991), p. 16. 

• «Conferència-col·loqui: introducció a la teosofia i ioga III». Rubricata, núm. 1.894 

(15 de març de 1991), p. 16. 

• «Conferència. Societat Teosòfica espanyola». Rubricata, núm. 2.160 (14 de desembre 

de 1996), p. 30. 

• «Conferència. Societat Teosòfica espanyola». Rubricata, núm. 2.161 (21 de desembre 

de 1996), p. 26. 

• «Conferència. Societat Teosòfica espanyola». Rubricata, núm. 2.168 (8 de febrer de 

1997), p. 30. 

• «Conferència. Societat Teosòfica espanyola». Rubricata, núm. 2.185 (7 de juny de 

1997), p. 30. 

• «Conferència. Societat Teosòfica espanyola». Rubricata, núm. 2.200 (25 d’octubre 

de 1997), p. 30. 

• «Conferència “Teosofia i ioga”». Rubricata, núm. 2065 (25 de novembre de 1994), 

p. 14. 

www.documentant.net



 

Bibliografia en català sobre ocultisme, paraciències i esoterisme: Articles (1980-2000). Jordi Ardanuy. Versió 2.1. pàg.  27 

• «Societat Teosòfica». Rubricata, núm. 2.246 (17 d’octubre de 1998), p. 26. 

• «Societat Teosòfica espanyola». Rubricata, núm. 2.230 (23 de maig de 1998), p. 26. 

• «Societat Teosòfica Rama Viveka». Rubricata, núm. 1.740 (16 d’octubre de 1987), 

p. 7. 

• «Xerrada-Col·loqui». Rubricata, núm. 2.112 (8 de desembre de 1995), p. 26. 

 

Història 

• Aurora. «Krishnamurti (I)». Diari d’Igualada, núm. 3.581 (19 de maig de 1990), p. 

54. 

• Aurora. «Krishnamurti (II)». Diari d’Igualada, núm. 3.583 (26 de maig de 1990), p. 

56. 

• Aurora. «Krishnamurti (III)». Diari d’Igualada, núm. 3.585 (2 de juny de 1990), p. 

54. 

• Aurora. «Krishnamurti (IV)». Diari d’Igualada, núm. 3.587 (9 de juny de 1990), p. 

56. 

• Joaquim Sala Sanahuja. «Una visita del doctor Jinarajadasa a la Serra d'en Camaró». 

Arraona: revista d'història, núm 17 3a època (1995), p. 89-92. [Societat teosòfica 

Rama Fideis, Sabadell].  

 

Organitzacions 

• Carles Aluju. «Filosofia pràctica de vida». Rubricata, núm. 2.176 (5 d’abril de 1987), 

p. 21-22. [Centre Cultural Raja Ioga de Rubí].  

 

 

Parapsicologia (metapsíquica) i fenòmens paranormals 
en general 
• Eugeni Madueño. «Història d'un sant que creuava el riu Besòs sense mullar-se». 

Grama, núm. 197 (23 d’octubre de 1980), p. 20.  

 

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

• «Més de 1.500 persones al I Congrés Mundial de Parapsicologia». Nou Diari, (3 de 

maig de 1993). 

 

Edificis encantats 
• «Conclouen que no hi ha fenòmens paranormals al palau Linares». El Punt, núm. 

3.723 (2 de febrer de 1991), p. 31. 

• «Detecten fenòmens paranormals en un palau del segle XIX, a Madrid». El Punt, 

núm. 3.513 (31 de maig de 1990), p. 45. 

 
Fantasmes, apareguts, ectoplasmes, etc. [Fenòmens psi-ε] 
• Lluís Bonada. «Fantasmada a Cerdanyola. Una exorcista fa creure a uns nuvis que el 

fotògraf va captar un esperit durant el casament». Avui (27 d’octubre de 1995), p. 19. 

[Inclou solució del cas]. 

• M. A. P. «Greix infantil per untar els rails del tramvia». El Punt, núm. 4.468 (30 de 

maig 1993), p. 54. 
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• Joan Perucho. «Històries d’horror». Avui, núm. 5.204 (26 d’abril de 1992), p. 15. 

 

Organitzacions i xarxes 
• G. Busquets. «’Expedients X’ consulta una societat d'Alacant d'investigació 

parapsicològica». El Punt, núm. 1.378 (17 de febrer del 2000), p.  73. 

• «Parapsicologia». Amistat: Butlletí del Museu Municipal de Badalona, núm. 111 

(gener de 1980), p. 10. 

• «Parapsicologia». Amistat: Butlletí del Museu. Badalona, núm. 117 (juliol de 1980), 

p. 14. 

 

Perspectives i opinions 
• Aurora. «Els fenòmens paranormals». Diari d’Igualada, núm. 3.550 (20 de gener de 

1990), p. 48. 

• Aurora. «L’energia “Psi”». Diari d’Igualada, núm. 3.552 (27 de gener de 1990), p. 

44. 

• Jacint Espel Casanova. «Parapsicologia. Retorns a la fonts». El Punt (28 de setembre 

de 1980), p.  15. 

 

Psíquics, Paragnostes, clarividents i místics 
Psíquics i clarividents en general 

• Carme Àlvarez. «Noves especulacions sobre la mort de la noia de Montmell». Nou 

Diari (6 de juliol de 1993), p. 13 (ed. Girona). 

• Aurora. «El descobriment de la nova ment». Diari d’Igualada, núm. 3.598 (27 de 

juliol de 1990), p. 40. 

• P. M. «Rosa: "Tinc confiança en què es descobrirà tot"». Plaça Gran (27 d’octubre 

de 1988), p. 9. [Intervenció de la vident Rosa Collelldevall en el cas de Fermina 

González]. 

• P. N. G. «La sort anirà vestida de vuit. Els mags i els vidents prediuen les terminacions 

guanyadores». Diari de Barcelona (18 de desembre de 1991), p. 19.  

 

Visions religioses 

• Joan Bada Elias. «A l'entorn de "Manuscrits verdaguerians de revelacions, exorcismes 

i visions" de mossèn Josep Junyent i Rafart». Ausa, Vol. XVI, Núm. 132-133 (1994), 

p. 41-48. [Conferència pronunciada el dia 21 d'abril de 1994 a Vic. Tema central 

Manuscrits vcrdaguerians dc revelacions, cxorcisrnes i visions (vol. 1) sobre la vident 

Teresa Vilagran]. 

• Antonio Baños. «Les visites de Maria Santíssima». El Periódico de Catalunya (8 de 

desembre de 2000), p. Llibres 5.  

• Josep Bosch. «La fotografia comentada: "què passa a Ezquioga"». Llumiguia, núm 

556 (novembre de 1998), p. 84-85. [Un grup de persones de Cassà de la Selva 

visitaren Ezkioga l'any 1931]. 

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

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

• G. F[arré]. «Segueix el debat de Medjugorje». Presència, núm. 1.459 (6 de febrer de 

2000), p. 27. 

• Josefina Roma. «La mística popular a Barcelona en el segle XIX: les aparicions de 

Sant Antoni a Francesc Ballesté». Analecta Sacra Tarraconensia, vol. 67, num. 2 

(1994), p. 477-485. 
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• Josefina Roma. «Les aparicions de sant Antoni Abat a Francesc Ballesté. Itinerari 

iniciltic i el manament de la visió com a lloc sagrat». Revista d'Etnologia de 

Catalunya, núm. 6 (1995), p. 40-47. 

 

Telecinesis, levitacions, psicopirogènesi, etc. (Fenòmens psi-κ) 
• «Estrany misteri al Caire: es cremen les cases i els moble no». Diari de Barcelona 

(30 de maig de 1991). [Atribueixen a dimonis i forces invisibles]. 

• «Vigilants d'un edifici de Huelva denuncien fenòmens paranormals». Avui (26 de 

maig de 1991), p. 22. 

 

Alteracions d'imatges religioses 

Països Catalans  

• «Dividits pel “miracle». El Punt (28 de març de 1998), p. 20. 

• «El Bisbat de Vic demana prudència als fidels en relació amb la verge que 

suposadament plora sang». El Punt (27 de març de 1998), p. 17. 

• «El Bisbat de Vic decideix destituir el rector de Mura». Avui (16 d’abril de 1998), p. 

19. 

• «El Bisbat de Vic demana prudència en el cas de la Mare de Déu que plora sang». 

Diari de Girona (27 de març de 1998), p. 42. 

• «El Bisbat de Vic vol impedir que es peregrini a Mura. Per això va fer traslladar la 

verge miraculosa». Diari de Girona (28 de març de 1998), p. 39. 

• «El bisbe de Vic diu que les llàgrimes de la Verge no són un miracle». El Punt (3 

d’abril de 1998), p. 23. 

• «El bisbe de Vic nega que les llàgrimes de la Verge de Mura siguin un miracle». Diari 

de Girona (3 d’abril de 1998), p. 40. 

• «El bisbe de Vic reconeix que la sang de la marededéu de Mura no va ser un miracle». 

Avui (3 d’abril de 1998), p. 25. 

• «El ‘miracle’ de la marededéu de Mura és una bretolada». Avui (8 d’abril de 1998), 

p. 24. 

• «El “miracle” de la verge de Mura era una bretolada». Diari de Girona (7 d’abril de 

1998), p. 3. 

• «El miracle no impressiona». Avui (30 de març de 1998), p. 24. 

• «El rector de Mura ha estat destituït i no se li donarà cap missió amb fidels». Diari de 

Girona (16 d’abril de 1998), p. 31. 

• «L’Església destapa l’engany de les llàgrimes de la verge de Mura». El Periódico de 

Catalunya (7 d’abril de 1998), p. 26. 

• Josep Maria Espinàs. «Noticiari religiós». Avui (31 de març de 1998), p. 2. [A la vora 

de...]. 

• J[ordi] P[ardinilla]. «El bisbat investigarà la marededéu de Mura». El Periódico de 

Catalunya (28 de març de 1998), p. 24. 

• J[ordi] P[ardinilla]. «El bisbe de Vic substitueix el polèmic rector de Mura». El 

Periódico de Catalunya (14 d’abril de 1998), p. 28. 

• Jordi Pardinilla. «El rector de Mura assegura que una verge de marbre plora sang». El 

Periódico de Catalunya (26 de març de 1998), p. 28. 

• J[ordi] P[ardinilla]. «El rector de Mura entrega la marededéu que plora». El Periódico 

de Catalunya (27 de març de 1998), p. 28. 

• J[ordi] P[ardinilla]. « Els veïns acomiaden el rector destituït de Mura». El Periódico 

de Catalunya (21 d’abril de 1998), p. 32. 

• «La Verge que “plora sang”». Presència (29 de març de 1998), p. 23. 
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• Carles Sabaté; Mariona Casas. «Una marededéu de Mura plora sang». Avui (26 de 

març de 1998), p. 23. 

• Carles Sabaté. «El bisbe de Vic demana prudència als fidels sobre la marededéu de 

Mura». Avui (27 de març de 1998), p. 26. 

• «Un capellà informa al Bisbat de Vic que té una Verge que plora sang». Diari de 

Girona (26 de març de 1998), p. 31. 

 

Part Forana 

• «La rèplica italiana, un santuari». Avui (26 de març de 1998), p. 23. 

 

Telepatia, precognició i clarividència [Fenòmens psi-γ] 
• Aurora. «L’extensió de la vista física». Diari d’Igualada, núm. 3.589 (16 de juny de 

1990), p. 56. 

• Aurora. «Les relacions telepàtiques». Diari d’Igualada, núm. 3.574 (21 d’abril de 

1990), p. 66. 

 

Transcomunicacions 
Oui-ja, vasografia i tiptologia 

• Àlex. «Misteris del nostre temps. Hi ha algun esperit present?...».  L’Observador de 

Martorell, núm. 134 (12 de juny de 1982),  p. 20. 

• N. Nou; T. Soler. «Cinquanta persones van participar en la primera trobada sobre 

parapsicologia a Prats de Molló». El Punt, núm. 3.841 (20 de juny de 1991), Apunts, 

p. 1. 

 

Parafonies, psicofonies i fenòmens de veu electrònica 

• Puri Abarca. «El capellà impedeix a un mestre de FP fer una classe de psicofonia al 

cementiri». El Punt, núm. 3.197 (2 de juny de 1989), p. 1, 48. 

• Jordi Gamero. «Uns joves profanen tombes del cementiri de Castell d'Empordà». El 

Punt, 3.855 (6 de juliol de 1991), p. 25. 

• «La matança del porc a Finestres aplega unes 300 persones». Diari de Girona, núm. 

15.095 (19 de febrer de 1992), p. 12. 

• «Psicofonies a Anglès».  Punt Diari, núm. 821 (17 d’octubre de 1981),  p. 9. 

• Francesc Rubió. « Deneguen el permís perquè alumnes de FP facin una classe al 

cementiri d'Olot». Diari de Girona, núm. 14.291 (1 de juny de 1989), p. 3. 

• Francesc Rubió. «Un professor d’Olot portarà els seus alumnes al cementiri, de nit, 

perquè perdin la por al mort». Diari de Girona, núm. 14.286 (27 de maig de 1989), p. 

10. 

• Maria Assumpció Soler. «Psicofonies terrorífiques». El Punt, núm. 3.204 (10 de juny 

de 1989), p. 4. 

• «Uns joves profanen tombes i destrossen les calaveres amb petards al cementiri de 

Castell d'Empordà». Diari de Girona, núm. 14.903 (7 de juliol de 1991), p. 44. 

 

 

Serveis 
• Aurora. «Igualada màgia i ocultisme». Diari d’Igualada, núm. 3903 (29 de gener de 

1994), p. 50. 

• Martí Basart Fonalleras. «Raco esotèric. Nova secció de Proa». La Proa, diari del 

baix Empordà (19 de maig de 2000), p. 28. [Botigues de Palamós]. 
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• Martí Basart Fonalleras. «També a Palamós i galopen les bruixes». La Proa, diari del 

baix Empordà (2 de juny de 2000), p. 14. [Publicat també en el fullet Festa Major de 

Palamós, repartit com a suplement de Proa, juny de 2000]. 

• Carles S. Costa. «Què fa plorar la Verge». Punt diari (16 de maig de 1982), p. 13. 

• Sònia Genoher. «Oracles, endevinació i endevins». El Punt (15 d’agost de 1994), p. 

26. [Núria Rey, Mercè Reguant, José Royo- Girona]. 

• Carles Gómez Acozar. «L’Alba dels bruixots». L’Hora, núm. 17 (17 de juny de 1979), 

p. 22-24.  

• Joan Miñana. «Cròniques publicitàries. El més enllà». El Periódico de Catalunya (8 

d'octubre de 2000), p. Divendres 31.  

• Carles Gómez Acozar. «Cròniques publicitàries. El més enllà». El Periódico de 

Catalunya (8 d'octubre de 2000), p. Divendres 31.  

• «Visions i desitjós. Viure de les ciències ocultes, una ocupació fetillera amb un 

nombre creixent d'addictes». Avui (8 d’abril de 1990), p. 65. 

 

 

Terapèutica 
Botànica oculta 
• Núria Rey. «Medicina i màgia de les plantes [Acàcia. Acònit]». Presència (9 de gener 

de 1983), p.  28. 

• Núria Rey. «Medicina i màgia de les plantes [Xicoira. Donzell. All. Vern. 

Aristolòquia]». Presència (16 de gener de 1983), p.  26. 

• Núria Rey. «Medicina i màgia de les plantes [Altimira. Avellaner. Safrà. Herba 

queixalera de la Mare de Déu]». Presència (23 de gener de 1983), p.  29. 

• Núria Rey. «Medicina i màgia de les plantes [Camèlia. Canyella. Canya. Cànem indis. 

Ordi. Betònica. Brionària Carbassina]». Presència (23 de gener de 1983), p.  29. 

• Núria Rey. «Medicina i màgia de les plantes [Clavell d’espècia. Coca. Col]». 

Presència (13 de febrer de 1983), p.  27. 

• Núria Rey. «Medicina i màgia de les plantes [Cinaglosa. Xiprer. Consolda. Orenga]». 

Presència (20 de febrer de 1983), p.  27. 

• Núria Rey. «Medicina i màgia de les plantes [El·lebor, Alzina, Ginebró, Herba 

llarga]». Presència (6 de març de 1983), p.  27. 

• Núria Rey. «Medicina i màgia de les plantes [Gaons, Fava, Faig, Falguera mascle]». 

Presència (13 de març de 1983), p.  27. 

• Núria Rey. «Medicina i màgia de les plantes [Falguera mascle II. Observacions 

relatives als cercles màgics]». Presència (20 de març de 1983), p.  16. 

• Núria Rey. «Medicina i màgia de les plantes [Figuera, Encens]». Presència (27 de 

març de 1983), p.  19. 

• Núria Rey. «Medicina i màgia de les plantes [Vesc, Narcís]». Presència (3 d’abril 

1983), p.  9. 

• Núria Rey. «Medicina i màgia de les plantes [Olivera, Heliotrop, Morella vera]». 

Presència (17 d’abril 1983), p.  27. 

• Núria Rey. «Medicina i màgia de les plantes [Iris, Jacint Jonquill, Kouso, Llorer]». 

Presència (8 de maig 1983), p.  27. 

• Núria Rey. «Medicina i màgia de les plantes [Lliri, Lotus]». Presència (15 de maig 

1983), p.  27. 

• Núria Rey. «Medicina i màgia de les plantes [Llor comú]». Presència (22 de maig 

1983), p.  27. 
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• Núria Rey. «Medicina i màgia de les plantes [Pomera, Tarongina, Malcoratge]». 

Presència (22 de maig 1983), p.  27. 

• Núria Rey. «Medicina i màgia de les plantes [Mandràgora, Mutra]». Presència (5 de 

juny 1983), p.  27. 

• Núria Rey. «Medicina i màgia de les plantes [Mirra, Vesc (sic)]». Presència (19 de 

juny 1983), p.  27. 

• Núria Rey. «Medicina i màgia de les plantes [Olivera]». Presència (26 de juny 1983), 

p.  27. 

• Núria Rey. «Medicina i màgia de les plantes [Flor de saüc, Dragonera, Alegria]». 

Presència (3 de juliol de 1983), p.  27. 

• Núria Rey. «Medicina i màgia de les plantes [Tamarinde, Te de la Xina, Trèvol]». 

Presència (10 de juliol de 1983), p.  27. 

• Núria Rey. «Medicina i màgia de les plantes [Herba donzella, Heura, Matavelles]». 

Presència (17 de juliol de 1983), p.  31. 

 

Congressos, conferències, homenatges 
• «Congrés de bruixots i curanderos a Portugal». El Punt (2 de setembre de 1994). [8a 

edició del congrés de medicina popular a Vilar de Perdices]. 

• «Un ritual de sanació tanca un congrés de bruixeria de Galícia». El Punt (11 de 

desembre de 1995). [13è Congrés de Màgia i Bruixeria de Galícia]. 

 

Cromoteràpia 
• Aurora. «Les malalties que es poden curar amb irradiacions de colors». Diari 

d’Igualada, núm. 3.645 (16 de febrer de 1991), p. 52. 

 

Doctrina 
• Aurora. «El deliri de curar». Diari d’Igualada, núm. 3.560 (24 de febrer de 1990), p. 

46. [Tornat a publicar el 29 de juny de 1991]. 

• Aurora. «El deliri de curar». Diari d’Igualada, núm. 3.680 (29 de juny de 1991), p. 

54. [Text idèntic al publicat el 24 de febrer de 1990].  

• Aurora. «El magnetisme del sanador». Diari d’Igualada, núm. 3.562 (3 de març de 

1990), p. 48. [Tornat a publicar el 22 de juny de 1990]. 

• Aurora. « El magnetisme del sanador». Diari d’Igualada, núm. 3.679 (22 de juny de 

1991), 54. [Text idèntic al publicat el 3 de març de 1990]. 

• Aurora. «Energies magnètiques». Diari d’Igualada, núm. 3.812 (16 de gener de 

1993), p. Suplement VII.  

 

Entrevistes 
• Pau Lanao; Stefan Kappsteine. «Kappsteine: l’acupuntura i la vida». Presència (11 

de desembre de 1983), p.  5-8. 

• «Les plantes medicinals: una «farmàcia» en ple bosc». Diari de Girona (17 de 

desembre de 1987). [Entrevista a Encarna Losado, partidària de l’homeopatia]. 

• Xavier Ribera. «Ramon Cos: de professió: acupuntor». Diari d’Igualada, núm. 3.822 

(20 de febrer de 1993), p. 11. 

 

Guaridors [magnetitzadors, sanadors,...] 
Guaridors Brasil 
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• Aurora. «La Macumba». Diari d’Igualada, núm. 3.522 (30 de setembre de 1989), p. 

46. [Publicat de nou el 19 de juliol de 1991].  

• Aurora. «La Macumba». Diari d’Igualada, núm. 3.684 (19 de juliol de 1991), p. 54. 

[Publicat prèviament el 30 de setembre de 1989].  

 

Història 
• Joan Pallarès Personat. «De sanadors i “curanderos”». Sant Andreu de Cap a peus, 

núm. 427 (setembre de 1999), p.  7. 

 

Remeis 
• «Elexis de llarga vida, compost per un metxe suariz». Presència (13 de novembre de 

1983), p.  31. 

 

 

Suggestió, hipnosi, magnetisme animal i mesmerisme  
Doctrinal 

• Aurora. «Hipnosi». Diari d’Igualada, núm. 3.527 (21 d’octubre de 1989), p. 50. 

• Aurora. «El procés sofrològic». Diari d’Igualada, núm. 3.529 (28 d’octubre de 1989), 

p. 44. 

• Aurora. «Fases de la hipnosi». Diari d’Igualada, núm. 3.577 (5 de maig de 1990), p. 

52. 

 

Entrevistes 

• Ramon Miravitllas. « “Faci’m oblidar el meu nòvio”. Confidències des del sofà d’un 

hipnòleg (1)». El Periódico de Catalunya (24 de juliol de 1999), p. el Periódico de 

l’Estiu 13. 

• Ramon Miravitllas. «L’alumna que s’enamora del ‘profe’. Confidències des del sofà 

d’un hipnòleg (i 2)». El Periódico de Catalunya (25 de juliol de 1999), p. el Periódico 

de l’Estiu 13.  

• Pep Rafel. «Carles Villegas, hipnotitzador i Showman». El Vilatà, núm. 82 (agost de 

1990), p. 47, 48. 

 
Espectacles 

• «Hipnosi, faquirisme i telepatia al Romea». Avui (8 de gener de 1981),  p. 2. [Per error 

el diari indica 8 de gener de 1980]. 

• Joaquim Vila Folch. «L’atracció de l’hipnotisme». Avui (17 de gener de 1981),  p. 23. 

 
Història 

• Clara Gallani. «La somnàmbula meravellosa. Reflexions sobre la cultura popular». El 

Contemporani, núm. 1 (1993), p. 41-46.  

• Antònia Tayadella. «Cientifisme romàntic i novel·la. A l’entorn de ‘Julia’ de Martío 

Genís Aguilar». Serra d’Or, núm. 427-428 (juliol-agost de 1995), p. 71-73. 

• Aurora. «Un instrument terapèutic». Diari d’Igualada, núm. 3.576 (28 d’abril de 

1990), p. 54. 

 

Inducció de records 

Xavier Duran. «La fràgil memòria». Presència (15 d’octubre de 1995), p. 20-21 
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Ufologia 
Administracions públiques 
Activitat agències i administracions 

• «El Pentàgon diu que va interrompre el programa sobre els ovnis el 1969». El Punt 

(3 d’abril de 1997), p. 26. 

• «EUA investigarà casos relacionats amb els ovnis». El Periódico de Catalunya (30 de 

juny de 1998), p. 24. [Resultat informe de la Universitat de Stanford].  

• «La CIA admet en una nota a Internet que el govern dels EUA ha mentit sobre els 

ovnis». El Punt (5 d’agost de 1997), p. 21. 

 

Activitat parlamentària 

• «El Parlament Europeu i els ovnis». Avui (17 de gener de 1994), p. 2. 

• «Múgíca pregunta què passa amb els Ovnis». El Punt (30 de setembre de 1980), p. 9. 

[Pregunta d’un congressista espanyol al govern]. 

 

Documentació 

• «El govern confirma que hi ha informes secrets sobre ovnis». El Punt, núm. 4.120 (13 

de maig de 1992), p. 13. [Informació del Govern espanyol]. 

• Jaume Freixes. «L'exèrcit de l'aire espanyol farà públics els seus arxius confidencials 

sobre els ovnis». Avui (19 d’agost de 1992), p. 14. 

• «L'Exèrcit de l'aire espanyol aixeca el secret de vuitanta-tres “expedients X”». Diari 

de Girona (8 de setembre de 1998), p. 31.  

• «L'Exèrcit de l'aire espanyol aixeca el secret sobre els “expedients X”». Avui (8 de 

setembre de 1998), p. 26.  

 

Instal·lacions secretes 

• «Una empresa penja a internet fotos de la base dels “Expedients X”». Diari de Girona 

(23 d’abril de 2000), p. 47. [Fotografia de l’Àrea 51]. 

 

Alertes, llocs de trobada i previsions d’onades i contactes 
• Fidel Balès. «Deu anys mirant els ovnis». El Punt, núm. 3.838 (16 de juny de 1991), 

p. 32. [Concentracions de Montserrat dels dies 11]. 

• «Buscant ovni’s». Diari de Girona (27 de juny de 1989), p. 40. [Convocatòria d’una 

emissora de ràdio a Vall d'Usanca a Tenerife, a sota del Teide (Illes Canàries, 

Espanya). 

• «Cap de setmana 'ovni' a Port del Comte. Aniversari del contacte telepàtic del 

professor Lester». Avui (20 d’agost de 1993), p. 22. 

• «”Escala cap al cel”». Plaça Gran (17 de maig de 1984), p. 47. [Alerta de Radio G]. 

• Francesc Monzó. «500 persones es van trobar a Montserrat per veure ovnis». Regio 7 

(14 de juny de 1988), p. 8 [Ed. Manresa]. 

• «Onades d'ovnis envairan Argentina». Punt Diari (14 de febrer de 1985), p. 31.  

• «Ovnis i música». Diari de Girona (21 de desembre de 1996), p. 32.  

• Quim Pujolar Trench. «Centenars de persones esperen contactar amb el desconegut 

el dia 11 de cada mes a Montserrat». Avui (8 de març de 1989), p. 19. 

• Tura Soler. «Visions, marihuana i focs d'artifici sota la roca del Lloro». El Punt, núm. 

3.838 (16 de juny de 1991), p. 32. 
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Bases extraterrestres 
• «Troben a Rússia una gasolinera per a ovnis. Avui (14 de maig de 1992), p. 21. [Base 

a 600 km de Moscou, segons Pravda. Inclou situació aproximada en un mapa de la 

URSS]. 

• «Troben una suposada base extraterrestre». Diari de Barcelona (14 de maig de 1992), 

p. 92. [Base a 600 km de Moscou, segons Pravda]. 

 

Beques, premis i concessions econòmiques 
• «El tele-tip- de riure. Ja era hora». Punt Diari (30 d’agost de 1984), p. 19. [Burla 

sobre la beca a Ballester Olmos de la Fund for Ufo Resarch per a fer una catàleg ibèric 

d’ovnis]. 

 

Biogràfic 
• Joan Carles Guerrero. «Presentació del llibre "OVNIS", de Faber-Kaiser. “Som les 

joguines dels extraterrestres''». Punt Diari (28 de setembre de 1980), p. 27. 

• «Utter, Werner». Avui (24 d’octubre 1992), p. 17. [Ex pilot i testimoni de casos ovni].  

 

Caigudes del cel 
Hidroaerolits 

• Enrique Arias Vega. «El senyal que ens arriba del cel». El Periódico de Catalunya 

(20 de gener del 2000), p. 14. 

• Imma Bosch. «Un veí d'Hostalric va veure caure gel del cel el dia dels Innocents i no 

el van creure». El Punt (14 de gener del 2000), p. 3 (ed. Comarques gironines). 

• Rafael Bosch. «La primera víctima. La caiguda d’un fragment fereix una dona en una 

zona despoblada d’Almeria». El Periódico de Catalunya (21 de gener del 2000), p. 

23. 

• Xavier Campreciós. «"Aerolitos show"». El Periódico de Catalunya (20 de gener del 

2000), p. 14. 

• «Els aeròlits divideixen els experts». El Periódico de Catalunya (25 de gener del 

2000), p. 27. 

• «Els científics creuen que tanta pluja de gel en poc temps no pot ser casual». El Punt 

(14 de gener del 2000), p. 4 (ed. Comarques gironines). 

• José Luis Muñoz. «El sainet del gel caigut del cel». El Periódico de Catalunya (23 de 

gener del 2000), p. 12 [Opinió]. 

• «‘OGNI’ a la vista». El Periódico de Catalunya (19 de gener del 2000), p.4. 

[Editorial]. 

• E[nric] Orts; A[ntonio] Madridejos. «Els aeròlits desconcerten la ciència». El 

Periódico de Catalunya (18 de gener del 2000), p. 22. 

• Enric Orts. «¿Cometa o gel caigut del cel?». El Periódico de Catalunya (14 de gener 

del 2000), p. 26. 

• Mireya Palau. «Tres nous aeròlits, un d’ells de 4 quilos, cauen a València i Castelló». 

El Periódico de Catalunya (16 de gener del 2000), p. 20. 

• Belén Pardo. «Guanya pes la hipòtesi que els blocs de gel són meteorits». El Periódico 

de Catalunya (15 de gener del 2000), p. 20. 

• L. Portal; A[ntonio] M. Yagüe; . «Els aeròlits es van formar al cel». El Periódico de 

Catalunya  (21 de gener del 2000), p. 23. 

• «Una barcelonina es troba un aeròlit a la terrassa». El Periódico de Catalunya (2 de 

febrer del 2000), p. 34. 
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• «Un aeròlit de 18 quilos apareix en una carretera d'Astúries». El Periódico de 

Catalunya (24 de gener del 2000), p. 19. 

• «Un altre bloc caigut del cel impacta a Cadis». El Periódico de Catalunya (17 de 

gener del 2000), p. 21. 

• «Un altre tros de gel caigut del cel forada ara el sostre d'una fàbrica de la Ribera Alta». 

El Punt (13 de gener del 2000), p. 22 (ed. Comarques gironines).  

• «Un tros de gel de 13 centímetres forada un sostre a València». Diari de Girona (13 

de gener del 2000), p. 38. 

• Antonio M. Yagüe. «El CSIC no acceptarà més aeròlits». El Periódico de Catalunya 

(20 de gener del 2000), p. 23. 

• A[ntonio] Yagüe. A[ntonio] Madridejos.  «La picaresca multiplica la caiguda de blocs 

de gel». El Periódico de Catalunya (19 de gener del 2000), p.2-3. [Inclou un quadre 

sobre les diferents teories amb signatura dels mateixos autor, però invertint l'ordre].  

 

Congressos, conferències, homenatges i fires 
Congressos i convencions 

• Emili Casademont Comas. «Banyoles, “terra” d'ovnis i extraterrestres». Diari de 

Girona (20 de febrer de 1994), p. 16. [I Congrés d'Ufologia i Paraciències de la 

Noguera i cas ovni de 1982]. 

• Lluís Llort. «Homenatge a Antoni Ribera». Avui (3 de juny de 1995), p. B11. 

• «Un controlador aeri afirma haver estat segrestat per un ovni». Punt Diari (12 de maig 

de 1985), p. 32. [Jornades “Encuentros con extraterrestres” a Madrid, de l’associació 

Urania]. 

 

Conferències i xerrades 

• A. Caballé. «Els ovnis de José Luis Grifó i Eduard Pons. Montserrat, lloc ideal per a 

connectar-hi». Diari d’Igualada, núm. 2.896 (27 d’octubre de 1982), p. 3.  

• «A Granollers es parlarà del fenòmen [sic] OVNI». Plaça Gran (7 de novembre de 

1981), p. 4. 

• «Antoni Ribera parlarà d’ovnis». Punt Diari (8 de novembre de 1980), p. 10. 

• «Avui, conferència sobre el fenomen OVNI». Punt Diari (20 de desembre de 1980), 

p. 10. [Ribera, Enrique de Vicente, José Antonio Campaña i Julio F. A Olot]. 

• «Barcelona acull el 4 i 5 de maig la I Trobada Expedientes X d'àmbit estatal». Avui 

(25 d'abril de 1996), p. 63.  

• «Conferència sobre ovnis». Punt Diari (6 de novembre d 1980), p. 9. [“El misteri dels 

ovnis” d’Antoni Ribera]. 

• «El Centre d'Estudis i Tractaments Alternatius Girona acull una conferència sobre 

OVNIS». Diari de Girona (3 de juliol de 1994), p. 37. [Xerrada a Girona del professor 

Lester organitzada per l’'Associació de Parapsicòlegs de Catalunya]. 

• «El Centre d'Estudis i Tractaments Alternatius Girona acull una conferència sobre 

OVNIS». Diari de Girona (3 de juliol de 1994), p. 37. 

• «El misteri dels ovnis». Diari d’Igualada, núm. 2754,  (18 de març de 1981), p. 7. 

• «El tema dels OVNIS continua interessant». Punt Diari (24 de desembre de 1980), p. 

8. [Ribera, Enrique de Vicente, José Antonio Campaña i Julio F. A Olot]. 

• «Festa major 1980». Sant Andreu de Cap a peus, núm. 4 (22 de novembre de 1980), 

p. 2. [Conferència d’Antoni Ribera el 26 de novembre]. 

• «Les Conferències: Barcelona». Punt Diari, núm. 3.315 (18 d’octubre de 1989), p. 

40. [Anunci de conferència a Barcelona d’Antoni Ribera].  
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• «“Milers de persones normals d'arreu del món han vist ovnis”. Antoni Ribera parlà a 

Olot». Punt Diari (13 de novembre de 1980), p. 9. 

• «Noticiari». Taradell,  núm. 587 (maig de 1997), p. 16. [Conferència d’Antoni 

Ribera]. 

• «Ovnis». Vida... Revista de la família igualadina,  núm. 1.440 (28 d’octubre de 1982), 

p. 14. 

• «Ovnis al Mercantil». Diari d’Igualada, núm. 2.755 (21 de març de 1981), p. 12. 

[Conferència d’Antoni Ribera a Igualada]. 

• J. J. Ribes. «Fan una conferència sobre OVNIS a Tossa de Mar». El Punt (2 de maig 

de 1991), p. 33. [Conferència de J, L. Grífol]. 

• Rosa Maria Sorribes. «Els governs del món davant la presència ovni». Andorra 7, 

núm. 278 (17 de març de 1984), p. 31 [Conferència de Joan Plana Crivillen a Andorra 

la Vella]. 

• «Xerrada sobre el misteri d’Ummo». Diari de Barcelona (25 d’abril de 1991). 

[Conferència d’Anton Ribera a la Universitat de Barcelona].  

• «Xerrada sobre ovnis». Diari de Girona (30 de juny de 1994), p. 23. [Xerrada a 

Girona del professor Lester]. 

• «Xerrada sobre ovnis». El Punt Diari (25 d’abril de 1981), p. 10. [Xerrada a Castelló 

d’Empúries d’Antoni Ribera]. 

 

Contactats, abduïts i visitants de dormitori 
• Caballé. «Els ovnis de José Luis Grifó i Eduard Pons. Montserrat, lloc ideal per a 

connectar-hi». Diari d’Igualada, núm.  2.896 (27 d’octubre de 1982), p. 3. 

 

Abduïts 

• «Un jove de Lleida diu que va ser raptat per extraterrestres». El Punt (11 d’abril de 

1993). 

 

Contactats 

• «Claude Vorilon».  El Punt (11 de març de 1980), p. 24. [Sobre la visita de Vorilon 

al planeta dels Elohim]. 

• «Reunió, a Costa Rica, de persones que han contactat amb ovnis». El Punt (10 de 

juliol de 1995), p. 31.  

• «Un visionari italià anuncia cataclismes per a la humanitat».  Diari de Girona (29 de 

juliol de 1993), p. 26. [Bongiovanni a Uruguai]. 

 

Enquestes 
• «Ovnis secrets». Diari de Girona (6 de juliol de 1996), p. 26. [Resultats enquesta 

creences i ovnis EUA]. 

 

Entrevistes 
• Montserrat Canyameres. «Antoni Ribera, investigador. ‘La realitat dels OVNIS es 

inqüestionable’». Plaça Gran (8 d’octubre de 1982), p. 16. 

• Ll. F. de Lorenzo. «“Abans de l’any 2000 sabrem amb certesa coses sobre els 

extraterrestres». Diari de Balears (30 d’agost de 1996). [Entrevista a Pere Crespí]. 

• Jacint Espelt Casanova. «Guerau Calabia ens parla del fenomen "Ovni' (I)». El Punt 

Diari (22 de febrer de 1981), p. 14. 
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• Jacint Espelt Casanova. «L’ufòleg Antoni Ribera ens parla de l’afer "Ummo''». El 

Punt Diari (31 de maig de 1981), p. 15. 

• Pere Madrenys. «Anna Semitiel» El Punt, núm. 3.550 (13 de juliol de 1990), p. 45. 

[Entrevista a Anna Semitiel Muñoz]. 

• Josep Ma. Torrent; Xavier Ramírez. «Pere Valverde. “Convivim amb 

extraterrestres”». El Maresme, núm. 165 2a època (1 de maig de 1981), p. 20-23. 

• Gemma Vila. «J. Fabregat: com fer-se amic d'un extraterrestre». Diari de Girona (28 

de novembre de 1990); p. 21. [Entrevista amb Josep Fabregat, director del Centre 

d'Estudis de Ciències Universals de Barcelona, que assegura mantenir contactes 

telepàtics amb un habitant del planeta Orion]. 

 

Estadístiques i enquestes 
• «Classificats 46 ovnis a Catalunya en cinc anys». Avui (10 de febrer de 1997), p. 25. 

• «Els ovnis visiten Suïssa amb molta freqüència». Avui (16 d’abril de 1989).[Nombre 

d’observacions durant 1997 a Suïssa i índex de suïssos que han vist ovnis]. 

• «L'any passat es van albirar a tot l'Estat espanyol un centenar d'ovnis». Diari de 

Girona (23 de gener de 1998), p. 33. [Nombre d’observacions durant 1997 a 

Espanya]. 

 

Extraterrestres a la terra 
• «Ovni segrestat». Diari de Girona (7 de juny de 1996), p. 24. 

• «Una fiscal brasilera arxiva un cas en no poder arrestar un extraterrestre». Diari de 

Girona (31 de març de 1998), p. 33. 

• «Un expert diu que els extraterrestres viuen a la Terra des de fa anys». Diari de Girona 

(28 de setembre de 1998), p. 21. 

 

Evidències de vida extraterrestre 
• «Algun dia sabrem si estem sols». Presència, núm. 1.278 (18 d’agost de 1996), p. 7. 

• Pere Horts. «La vida al sistema solar». Presència, núm. 1.278 (18 d’agost de 1996), 

p. 3-4. 

• Xevi Sala. «Houston: en Clinton té un problema». Presència, núm. 1.278 (18 d’agost 

de 1996), p. 7. 

• Xevi Sala. «Retorn a Marta». Presència, núm. 1.278 (18 d’agost de 1996), p. 2. 

 

Història 
• Robert Carmona. «Buscant l'ovni perdut. Un escalenc fa un recull sobre els objectes 

voladors vistos a la població». El Punt (25 de novembre de 1997), p. 12. 

 

Homes de negre 
• Alex Moll. «Misteris del nostre temps. OVNIS... i els homes de negre». L’observador 

de Martorell, núm. 132 (29 de maig de 1982), p. 12-13. 

 

Marques 
Agroglifs 

• «Apareixen dues circumferències en un camp de les Garrigues i els veïns es pensen 

que és obra d'ovnis». El Punt (22 de febrer de 2000), p. 25. 

• Xavier Cantons. «Un fals ovni espanta les Garrigues». El Periódico de Catalunya (22 

de febrer de 2000), p. 23.  
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• «Pàrquing d’ovnis. Una broma fa creure als veïns dels Omellons que hi havia aterrat 

dues naus». Regio 7 (22 de febrer de 2000), p. 28 [Ed. Manresa].  

• «Una broma es confon en un poble amb l’aterratge d’un ovni». Avui (22 de febrer de 

2000), p. 24.  

• «Un bromista fa creure que un ovni havia aterrat en un camp de Lleida». Diari de 

Girona (22 de febrer de 2000), p. 44. 

• «Un estudi descarta que els cercles trobats en un camp de les Garrigues siguin fruit 

d'una broma». El Punt (11 de març de 2000), p. 36.  

• «Un expert diu que els cercles dels Omellons no són cap broma». Diari de Girona (8 

de març de 2000), p. 48.  

 

Mitjans de comunicació 
Cinema 

• Xevi Sala. «Alienígenes de ficció». Presència, núm. 1.278 (18 d’agost de 1996), p. 

6. 

 

Llibres 

• C. «Investigació». Punt Diari (11 d’agost de 1983), p.32. [Ressenya de La Punta del 

Iceberg de J. J. Benítez]. 

• «El temps». Punt Diari (6 d’agost de 1986), p.14. [Ressenya d’En el túnel del tiempo 

d’Antoni Ribera]. 

• «Ovnis». Punt Diari (8 de novembre de 1984), p.27. [Ressenya de Fuera de Control  

Andreas Faber-Kaiser]. 

 

Premsa escrita 

• «Aneu de franc a les Illes Hawai». Punt Diari (22 de novembre de 1980). [Concurs 

de Punt Diari sobre el millor reportatge sobre OVNIS, produït durant 1981. Publicat 

en diverses edicions posteriors almenys fins el 9 de gener de 1981]. 

• «El diari “Pravda” ridiculitza TASS ironitzant sobre els extraterrestres». Diari de 

Barcelona (15 d’octubre de 1989). [Arran de l’observació de Voronezh (Rússia), 27 

de setembre de 1989]. 

 

Ràdio 

• «Ràdio 5 busca el tresor dels templers». Avui (2 de setembre de 1989), p. 24. 

 

Televisió 

• «'30 minuts' recull aquest vespre els expedients ovni oberts a l'Estat». Avui (30 de 

juny de 1996), p. 84. 

• «Antena 3 TV mostrarà els 'aliens' de Roswell». Avui (31 d’agost de 1995), p. 45. 

[Programa del canal privat espanyol Antena 3]. 

• «“Cas obert” s’acosta als ovnis que s’han vist sobre l’Empordà». Diari de Girona (1 

de juliol de 1994), p. 46. 

• «El programa “30 minuts” parla dels fenòmens paranormals». Diari de Girona (30 de 

juny de 1996), p. 54. [Programa dedicat a la desclassificació ovni espanyola i casos 

coetanis i d’abduccions]. 

• «'La màquina de la verdad' parla amb Sixto Paz sobre ovnis». Avui (31 de març de 

1994), p. 60. 

• «La noche temática». Avui (20 de febrer de 1998), p. 70. [Programa del segon canal 

de la televisió pública espanyola]. 
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• «“Quién sabé dónde”» tracta sobre els desapareguts amb els ovni». Diari de Girona, 

núm. 15.145 (16 d’abril de 1992), p. 38. [Programa del canal espanyol TVE-2]. 

• «'Versió directa' posa a debat la possible vida extraterrestre». Avui (3 de març de 

1992), p. 36. [Programa del Canal 33].  

 

 

Museus i exposicions 
• «Els extraterrestres es deixen veure a Viena». Avui (27 d’octubre de 1995), p. B27. 

• «Primera exposició internacional de documents sobre ovnis». El Punt (11 d’agost de 

1997), p. 18. [Budapest]. 

 

Observacions, deteccions i albiraments 
Explosions i detonacions a l’espai aeri 

• [Joan Crexell]. «La detonació del març de 1971 al cel de Barcelona». Papers d’ovnis, 

núm. 4 (abril de 1994), p. 32. 

• Pilar Esteban. «El misteri de Tunguska». El Punt (7 de juliol de 1998), p. 23.  

 

Llums al cel, pors aèries, màquines volants (observacions prearnoldianes) 

• [Joan Crexell]. «Ovni francès del 1768?». Papers d’ovnis, núm. 2 (febrer de 1994), p. 

13. 

• Joan Crexell. «Ovni en el cel de Barcelona». Papers d’ovnis, núm. 3 (març de 1994), 

p. 20-21 i il s, n.  

• Joan Crexell. «Sobre l’ovni de Barcelona de 1704». Papers d’ovnis, núm. 6 (juny de 

1994), p. 52. 

• Francesc Costa. «Un OVNI visita el Maresme, en el segle XVII». Mataró Escrit, núm. 

11 (març de 1987), p. 45, 47. 

 

Plats voladors, ovnis i extraterrestres (observacions postarnoldianes) 

Països Catalans  

• M. A. M. «Confonen fenòmens meteorològics amb un ovni, a l’Escala». Punt Diari 

(2 de desembre de 1990). [Cas del 27 de novembre de 1990], p. 45. 

• G. Ametller; S. Tubert. «Veïns del Pla de L’Estany confonen la conjunció de dos 

planetes amb un ovni». Diari de Girona (25 de febrer de 1999), p. 9.  

• «Apareix un ovni al cel d’Empúries». Punt Diari (13 de juliol de 1983), p.33. 

• Carles Arbolí. «Nou persones expliquen que han vist un ovni a la carretera de 

Boadella». Diari de Girona (24 d’octubre de 1993), p. 60.  

• Carles Arbolí. «La torre de l'aeroport va observar un llum no identificat la nit de l'ovni 

de Boadella». Diari de Girona (26 d’octubre de 1993), p. 44.  

• M. B. A. «Llums estranyes al cel de Catalunya». Diari de Girona (1 d’abril de 1993), 

p. 39.  

• Imma Bosch. «Dues dones de Girona diuen que van veure un orni dilluns al matí». 

Punt Diari, núm. 3.424 (15 de febrer de 1990). 

• D. C. «Un investigador creu que les llums del Pedraforca són Venus i l’estació Mir». 

Regio 7 (5 de març de 1996), p. 13. [Observacions durant a final de febrer de 1996. 

Explicacions de David Galadí Enríquez]. 

• Josep Callol. «Dos nois de Cassà asseguren haver vist un ovni la mateixa nit que el 

de Boadella». Diari de Girona (28 d’octubre de 1993), p. 52. 

• Sònia Cebrian. «Objectes voladors lluminosos es van poder veure dimarts a la nit des 

de tot Catalunya». El Punt (1 d’abril de 1993). 
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• «Confirmats els dos ovnis de divendres a Barcelona». Diari de Barcelona, (8 de març 

de 1989).  

• P. D. «Observen un OVNI sobre la muntanya del Tibidabo». El Punt Diari (8 de març 

de 1989), p. 43. 

• Joan Crexell. «L’únic ovni que he vist». Papers d’ovnis, núm. 4 (abril 1994), p. 27. 

• «Diversos «objectes no identificats s'han vist darrerament al cel de Girona». Punt 

Diari (14 d’octubre de 1984), p. 32. [Inclou desaparició enigmàtica d’Arno Oscar 

Wilhelm i ordinador engegat per ovni a Vitòria (País Basc, Espanya].  

• «El suposat ovni que es va veure sobre Barcelona tenia una part mòbil». Diari de 

Girona (8 de març de 1989). [Objecte sobre el Tibidabo, 7 de març de 1989], p. 40. 

• «Enrenou a Girona per un possible OVNI que es va veure anit». Punt Diari (7 de juny 

de 1983), p. 1. 

• Marc Felip. «Un estrany fenomen lluminós s’ha vist des de molts pobles». Regió 7 

(21 de març de 1989), p. 17 (edició Manresa). 

• «¿Fenomen OVNI a Igualada». Vida... Revista de la família igualadina, núm. 1376-

1377 (11 de juny de 1981), p. 7. 

• X. G. A. «Una llum que sembla un ovni visita Catalunya». Avui (23 de març de 1989), 

p. 20. [Observació sobre Catalunya, 21 de març de 1989]. 

• «Hom també veié, a l’Anoia, l’OVNI de dimarts passat».  Diari d’Igualada, núm. 

2.963 (16 de juliol de 1983), p. 11. 

• «La Garrotxa i el Ripollès van poder veure ahir un “ovni”». Punt Diari (28 d’octubre 

de 1986), p.52. 

• «Localitzats dos ovnis sobre la serra de Collserola». Avui (30 de novembre de 1985), 

p. 32. 

• «L’ovni va ser una il·lusió». Avui (8 de març de 1989).  

• Xavier Marí. «Un ovni a Lliçà d'Amunt». Plaça Gran (30 de novembre de 1989). 

• «Mobilitzen la Policia de l’Escala pel reflex d'un làser». El Punt Diari (13 de 

novembre de 1990), p. 49. [Confusió amb un ovni]. 

• «"M'hi vaig fixar bé. La lluminositat i l'objecte no eren pas normals"». El Punt Diari 

(13 de novembre de 1981), p. 24. 

• F. Mollfulleda Pares. «OVNIS sobre Rubí». Rubricata, núm. 1.659 (6 de desembre 

de 1985), p. 6. 

• «Objectiu: Martorell». L’Observador de Martorell, núm. 88 (13 de juny de 1981), p. 

5. 

• «Ovni al Montseny». El Maresme, núm. 224 (27 d’agost de 1982), p. 10. 

• «Quatre ovnis es passejaren ahir al vespre pels cels de la Garrotxa». El Punt Diari (13 

de novembre de 1981), p. 24. 

• Emili Rams; Josep M. Iglesias. «Fa dues setmanes» els OVNIS es passegen per Sant 

F. de Buixalleu». Punt Diari (17 d’octubre de 1982), p. 32. [També a la portada]. 

• Risco. «Sant Martí de Tous: Els OVNIS ens visiten altra vegada». Diari d’Igualada, 

núm. 3.088  (5 de desembre de 1984), p. 8. 

• Olga de Sa. « Tres ovnis sobrevolen el Vallès i causen l'alarma entre els veïns». Avui 

(19 d’abril de 1990), p. 14.  

• C. Sabaté; J. Serrat. «La visió de llums misterioses dimarts a la nit desferma una allau 

d'alertes d'ovnis». Avui (1 d’abril de 1993), p. 17. [També menció a la portada]. 

• «S’ha vist un altre ovni a Olot». Punt Diari (13 de novembre de 1980), p. 24. 

• Isabel Soler. «Calella. Un “Ovni” es passejà per la platja». El Maresme, núm. 4, 3a 

època (14 d’octubre de 1982), p. 8. 
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• «Tres veïns de Vilademuls van veure ahir un fenomen Ovni». Diari de Girona (12 de 

novembre de 1988). 

• «Un ovni a la Panadella». Vida... Revista de la família igualadina (23 d’octubre de 

1980), p. 4. 

• «Un OVNI va ser vist en pobles del Bages i Berguedà». Avui (22 de març de 1989), 

p. 20. 

• «Veïns del Berguedà confonen Venus amb un ovni». Avui (1 de març de 1996), p. 26. 

• «Veïns del Pla de l’Estany confonen la conjunció de dos planetes amb un ovni». Diari 

de Girona (25 de febrer de 1999), p. 9. 

• «Veïns d'Orriols asseguren que han vist un ovni volar pel cim del poble». El Punt (6 

d’octubre de 1995), p. 32. 

• «Veuen un objecte lluminós estrany». El Punt  (10 de gener de 1991), p. 29. [Possible 

reflex d'un focus òptic que funciona al bar musical]. 

• «Vist un altre OVNI a les nostres comarques». Punt Diari (21 de novembre de 1980), 

p. 7.  

• «Vist un OVNI sobre la badia de Cadaquès». Punt Diari (12 de novembre de 1980), 

p. 24.  

 

Part forana 

• «A l'Argentina un OVNI provoca tempestats i pluja de vidres incandescents». Punt 

Diari (24 d’agost de 1982), p.22. 

• «Centenars de persones veuen un altre ovni a la Sibèria». Punt Diari, núm. 3.326 (24 

d’octubre de 1989), p. 50.  

• «Científics soviètics confirmen l’aterratge d’un OVNI a 500 quilòmetres de Moscou». 

Punt Diari (11 d’octubre de 1989), p.55. 

• «Els mexicans confonen tres globus amb ovnis». Diari de Girona (14 de juliol de 

2000), p.47. 

• «Els habitants de quatre pobles hongaresos van veure un OVNI». Regio 7 (3 de juliol 

de 1995), p. 8 (edició Igualada). 

• «Els «ovnis» no fan vacances ni a l'estiu. Encara en surten». Punt Diari (6 d’agost de 

1982), p.22. 

• «És un avió? És un meteorit? És un OVNI?». Diari de Girona (21 de juliol de 1999), 

p.30. [Cas a Roma]. 

• «L’aterratge d’un Ovni». Diari d’Igualada. Núm. 3.257 (21 d’octubre de 1989), p. 

11. 

• «La policia persegueix un ovni a Pretòria». Diari de Balears (29 d’agost de 1996). 

• «Les forces aèries belgues asseguren haver vist un ovni». El Punt, núm. 3.550 (13 de 

juliol de 1990), p. 45. [Detecció de radar la nit del 30 i 31 de març]. 

• Aurora Moreno. «800 aparicions al cel de Bèlgica». Avui (19 d’abril de 1990), p. 14. 

• «Onada d’OVNIS al sud de la Península». El Punt Diari (15 de gener de 1984), p. 28.  

• «OVNIS». El Punt Diari (4 d’abril de 1980), p. 9. [Dins de l’apartat “Puntets”. 

Observació ovni a Logronyo (Espanya)]. 

• «Ovnis a Perú» Diari de Girona (15 d’octubre de 1993), p. 29. [Referència IPRI]. 

• Álex M. Puerta. «Misteris del nostre temps: OVNI». L’Observador de Martorell, 

núm. 137 (3 de juliol de 1982), p. 23. [Thomas A. Mantell]. 

• Alex M. Puertas. «Platillos volantes. Recordant al “Pare dels plats voladors”». 

L’observador de Martorell, núm. 138 (10 de juliol de 1982), p. 19. 

• «Pilots de les forces aèries xineses van veure dos ovnis. Quan sobrevolaven la ciutat 

de Qujing» Diari de Girona (23 de març de 1993), p. 22. 
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• «TASS informa d’una visita d’un ovni». Diari de Barcelona (10 d’octubre de 1989). 

[Voronezh (Rússia), 27 de setembre de 1989]. 

• «Un basc fotografia amb nitidesa un ovni». Punt Diari (26 de setembre de 1981), p. 

32. [Comtat de Trevinyo]. 

• «Un avió xinès intercepta un avió prop de Pequín». Diari de Girona (7 de novembre 

de 1998), p. 34. 

• «Un OVNI travessa el cel de Roma observat per centenars de testimonis». Avui, núm. 

4.478 (23 d’abril de 1990), p. 20.  

• «Un Veuen cinc objectes voladors no identificats sobre un poble de Perú». Diari de 

Girona (22 de juny de 1993), p. 34. 

 

Organitzacions i xarxes 
• S. Bennasar. «Mallorquins a la recerca d’homenets verds». Diari de Balears (24 de 

juliol de 1996), p. 42. [Creació de CICMO, Centre d’Investigacions Còsmiques de la 

Mediterrània occidental]. 

• «Història del CEI. Renovació del CEI (1967-1968)». Papers d’ovnis, núm. 3 (març 

1994), p. 23. 

• «Estudiosos dels OVNIS, a Olot». Punt Diari (28 de febrer de 1980), p. 7. [Grup de 

recerca OVNI a la Garrotxa. Ovnis zona Batet]. 

 

Perspectives i opinions 
• Josep Callol. «Ovnis: realitat o imaginació?». Diari de Girona (20 de febrer de 1994), 

p. 56. 

• Emili Casademont Comas. «La NASA ens enredà descaradament». Diari de Girona 

(28 de juliol de 1996), p. 12. [Informació sobre cas Borrassà i especulacions sobre 

naus a la Luna el juliol de 1969]. 

• Manuel Castaño. «La identificació de l’objecte». El Punt (12 d’agost de 1997), p. 7. 

• «Presentació]. Papers d'Ovnis, núm. 1 (gener de 1994), p. 2. [Presentació d'aquesta 

llavors nova publicació del Centre d'Estudis Interplanetaris, CEI. També versió en 

espanyol].  

• Xavier Duran. «OVNI: entre la por i l’esperança. Les hipòtesis més plausibles fugen 

de significats extraterrestres». La Vanguardia (17 d’octubre de 1989), p. CyA 12. 

• «El reconeixement oficial de l’OVNI de l’URSS obre nous camins d’investigació», 

Avui (11 d’octubre de 1989). [Opinions de Félix García recollides per EFE, arran de 

l’observació de Voronezh (Rússia), 27 de setembre de 1989].  

• Jacint Espelt Casanova. «Una aproximació al fenomen Ovni (i II)». Punt Diari (1 de 

març de 1981), p. 17. 

• Pere Horts. «Ovnis (I)». Presència (2 de maig de 1999), p. 22. 

• Pere Horts. «Ovnis (II): albiraments i contactes». Presència (4 de juliol de 1999), p. 

27. 

• Pere Horts. «Ovnis (III): viatges còsmics». Presència (1 d’agost de 1999), p. 20. 

• «Joan Oró, el científic de la NASA, a la Garrotxa». Punt Diari (9 de maig de 1986), 

p. 13. [Opinió de Joan Oró sobre els ovnis].  

• «Més del 90% dels Ovnis que s'han vist són fenòmens explicables». Diari de Girona 

(11 de juliol de 1999), p. 30. [Alberto Guzmán, de la Asociación Nacional de Estudios 

de Enigmas Extretarrestres]. 

• Joaquim Marin Pons. «La ufologia: ovni, aquest desconegut». Punt Diari (28 de gener 

de 1987); p. 8. 
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• Jaume Ministral Masià. «Quinze actituds davant dels ovnis». Presència (1 de març de 

1981), p. 9. 

• Òscar Montferrer. «Ovnis». Avui (2 de juliol de 1996), p. 64. 

• 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]. 

• [Ález Muniente]. «Ribera, degà de caçadors d’ovnis». Avui (24 d’abril de 1989). 

[Opinions de Ribera que participà en el 6è Congrés de parapsicologia experimental, 

celebrat a Sant Quirze de Safaja]. 

• Isabel Muntané. «L'estudiós Juanjo Benítez afirma que la llum vista a Catalunya el 

maig passat era un ovni». Avui (10 de febrer de 1994), p. 21. 

• Joan Oliver. «Extraterrestres». Avui (12 de juny de 1997), p. 4. [Coeemntaris irònics 

sobre les dades de Pisa Corrado Malanga sobre gent abduïda]. 

• Xavier Roca Genís. «Lluita de tots per la veritat del fenomen ovni». Farus: Revista 

anual d'el Far de l'Empordà, núm. 6 (novembre de 1982). [Inclou referència a ovni 

observat al Far de l'Empordà].  

• Josep Sancho Ticó. «Com catalogar un ovni». El Nou Pinetell, núm. 8 (1 d'agost de 

2000), p. 30-32.  

• Jordi Sardans; Pep Garcia. «Buscant ovnis desesperadament!». Regió 7 (16 de juny 

de 1988).  

• Jordi Soler. «Extraterrestres». Punt Diari, núm. 3.313 (15 d’octubre de 1989), p. 12. 

• «Un expert afirma que els ovnis han visitat territori de l'OTAN». El Punt (8 de 

novembre de 1993), p. 52. [Opinió de l’'antropòleg cultural alemany Michael 

Hesemann]. 

• Óscar Vilarroya. « Els ovnis desconcerten els físics». El Periódico de Catalunya (12 

de juliol de 1998), Quadern del diumenge p. 18.  

• J. Viñas Carles. «L’ovni de Boronej i la Comunitat científica» [Cartes al director].  

Avui (7 de febrer de 1989]. 

 

Sectarisme 
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