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Art 
• Pau Arenós. «¡Pepeta, manifesta’t!». Dominical, El Periódico de Catalunya, núm. 

595 (9 de febrer de 2014), p. 36-39. 

• Pilar Bonet. «El misteri de Josefa Tolrà». Cultura, La Vanguardia, núm. 604 (15 de 

de gener de 2014), p. 2-5. 

• Juan Bufill. «Una mostra col·lectiva a la sala +R recorda Josefa Tolrà». La 

Vanguardia, núm. 47.843 (6 de desembre de 2014), p. 45. 

• «L’obra d’una mèdium de Cabrils, a Can Palauet». El Tot Mataró i Maresme, núm. 

1.608 (4 de gener de 2014), p. 30. 

• Sandra Martínez Pasqual. «El misteri de Josefa Tolrà». Cultura, La Vanguardia, núm. 

604 (15 de de gener de 2014), p. 5. 

• Conchita Oliver. «Llimós: una trobada iniciàtica». Avui (21 d’octubre  de 2010), p. 

Cultura 18.  

• Maria Palau. «Llimós els extraterrestres. Una aparició pintada». Presència (30 

d’octubre del 2009), p. 35. 

• Teresa Sesé. «Pepeta, la mèdium del Reina Sofia». La Vanguardia, núm. 47.509 (5 

de gener de 2014), p. 38. 

 

 

Astrologia, endevinació, profecies i criptohermenèutica 
Astrologia 
• «L’espionatge britànic va arribar a recórrer a l' astrologia per endevinar els plans de 

Hitler». Regio7  (5 de març de 2008), p. 27. 

 

Història 

• Lluís Cifuentes. «S. Vela Palomares (ed.), Tencar: una miscel‧lània d'astrologia del 

s. XV, a Andorra, Andorra la Vella, Conselll General d'Andorra, 1997, 301 pp.».  

Anuario de Estudios Medievales, vol. 31, núm. 1 (2001), p. 462-468. [Ressenya]. 

• Sebastià Giralt Soler. «Medicina i astrologia en el corpus arnaldià». Dynamis: Acta 

Hispanica ad Medicinae Scientiarumque Historiam Illustrandam, vol. 26 (2006), p. 

15-38. 

• Carles Ignasi Gómez Ruiz. «Astronomia i astrologia al monestir de Ripoll». Annals 

del Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès, Annals 201-2002 (2003), p 26-28. 

[Ressenya del llibre de Gemma Puigvert Planagumà, Astronomia i Astrologia al 

monestir de Ripoll Edició i estudi dels manuscrits científics astronomicoastrològics 

al monestir de Ripoll]. 

• Antoni Janer Torrens. «Les històries que amaguen les estrelles. L'origen mitològic 

dels signes del zodíac a l'Antiga Grècia». Sàpiens, núm. 75 (gener de 2009).  

• Tayra M. C.  Lanuza Navarro. «L'astrologia en la vida quotidiana en una ciutat de 

l'edad moderna. Entre la Universitat i les creences populars». Afers: fulls de recerca 

i pensament, vol 30, núm. 82 (2015), p. 467-497. 

• Glòria Sabatè. «Miscel·lànies astrològiques en català al segle XV. II: biblioteca 

universitària de València». Actes d'història de la ciència i de la tècnica. Nova època, 

vol. 1, núm. 2 ), p. 327-338. [Actes de la IX Trobada d’Història de la Ciència i de la 

Tècnica, Societat catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica, Barcelona, 2006]. 
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Perspectives i opinions 
• Ánxel Vence. «Grans profecies incomplertes». Diari de Girona, (3 de setembre de 

2014), p. 20. 

 
Profecies 
• «Al final, la fi del món simplement va ser el final... d’un dia més, carregat de bromes». 

Diari de Girona (22 de desembre de 2012), p. 43. 

• Toni Cano. «La profecia de la fi del món». El Periódico de Catalunya (31 de 

desembre de 2011), p. Quadern del diumenge 6-7. 

• Toni Cano. «Un glif maia molt rendible». El Periódico de Catalunya (9 de desembre 

de 2012), p. Quadern del diumenge 6.  

• Emili Casademont Comas. «Les profecies maies». Diari de Girona (8 de juliol de 

2007), p. 32. 

• Emili Casademont Comas. «Profecies». Diari de Girona (6 de novembre de 2011), p. 

34. [Profecies de Nostradamus i Maies 2012].  

• Emili Casademont Comas. «El miracle anunciat pels maies». Diari de Girona (29 

d’abril de 2012), p. 23. [Profecies de Nostradamus i Maies 2012]. 

• Ferran Cosculluela. «La gàbia de la fi del món». El Periódico de Catalunya (20 de 

desembre de 2012), p. 34. [Burgarag, Occitània]. 

• Víctor A. Gómez.  «L’apocalipsi, ara». Diari de Girona (16 de desembre 2012), p. 

69. [Detall sobre l’origen de la profecia dels maies]. 

• Eliane Ros. «França tem suïcidis col·lectius per la profecia de la fi del món». El 

Periódico de Catalunya (30 de juny de 2011), p. 30. [Predicció maia del 2012].  

• José Sancho Ticó. «Nostradamus, historiador i profeta». El Nou Pinetell, núm. 12 (1 

de desembre de 2001), p. 17.  

• Juan Villoro. «El conte de la fi del món». El Periódico de Catalunya (9 de desembre 

de 2012), p. Quadern del diumenge 4-6.  

 

Rabdomància [Rabdologia, Radioestèsia] 
• Noemí Bofarull. «Els Saurins, buscadors d’aigua». Revista Cultura, núm. 619 

(octubre 2001), p. 4-7. [Revista editada per Associació d’Alumnes i Exalumnes de 

l’Escola del Treball de Valls]. 

• Eli Borreda, Eli; Sílvia Ferré. «L’art de trobar aigua». Revista El Marge, núm. 31 

(primavera 2009), p. 10-12. [Publicació editada per ADF Clot del Bou de la Bisbal 

del Penedès]. 

• Rosa M. Canela Balsebre. «El do de l’aigua. Els saurins a Catalunya». Revista 

d'etnologia de Catalunya, núm. 34 (2009), p.  137-139. 

• Ramon Estéban. «Experiència i sensibilitat». El Punt  (13 d’abril de 2008), p. 3. [Saurí 

Joan Martí]. 

• Miguel Grau Cester. «Aigües subterrànies». La Vanguardia (16 d’abril de 2008), p. 

19. [Cartes als lectors. Papers que deixà Jaume Genescà]. 

• Olga Merino. «"No he cobrat mai; em fa feliç fer el bé"». El Periódico de Catalunya  

(28 d’agost de 2015), p. 72. [Antoni Suárez Pujol]. 

• Azahara Palomares. «Un geobiòleg va analitzar Torredembarra». El Punt Avui, (3 de 

setembre de 2014), p. 36. 

• Valentí Serra. «Un curiós «secret» dels saurins per descobrir aigua subterrània». 

Catalunya Cristiana, núm. 1873 (16 d’agost de 2015), p. estiu II.  
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• Rafel Villa; Pere Sanromà. «Entrevista. Pere Sanromà, saurí». Diari de Tarragona  (2 

març 2008), p. 9. 

 

Entrevistes 

• « Raimon Espon geobiòleg, expert en biohabitabilitat». Diari de Girona, núm. 22.883 

(6 d’abril de 2014), p. 72.  

 

 

Bibliogràfic 
• Antoni Capilla. «El misteriós retorn a les llibreries». El Periódico de Catalunya (2 de 

maig de 2004), Divendres p. 25. [Boom de la literatura de “misteris”]. 

• «Ramon Pedros [sic] i Canut». Tot Badalona, núm. 1.466 (18 de febrer de 2011), p. 

59. 

 
Ressenyes bibliogràfiques 
• Ferran Aisa. «Dickens i els seus fantasmes». El Punt Avui (9 de novembre de 2012).  

• Daniel Boada. «Fe en l’escepticisme». Avui (3 de gener de 2009), p. 68. [Michael 

Shermer, Por qué creemos en cosas raras, Alba Editorial]. 

 

Biogràfic 
• Jordi Ardanuy. «Carola Ramis. Una ressenya biogràfica». Papers d’ovnis. Quaderns 

de treball, núm. 2 (Desembre de 2008), p. 2-9. 

• Jordi Ardanuy. «Petita nota sobre la vida i l’obra d’en Juli Roca Muntanyola». Nous 

Papers d’Ovnis, núm. 2 (desembre de 2015), p. 81-96. 

• «Assassinat un científic català que buscava el ieti al Pakistan». El Periódico de 

Catalunya (5 d’agost de 2002), p. 18. [Jordi Magraner perseguia el Barmanu]. 

• «El parapsicòleg Jiménez del Oso mor a Madrid». El Periódico de Catalunya (28 de 

març de 2005), p. 66. 

• «El psiquiatre i presentador de televisió Jiménez del Oso mor en un hospital de 

Madrid». Diari de Girona (28 de març de 2005), p. 21. 

• «Fernando Jiménez del Oso. Parapsicòleg i divulgador de les ciències ocultes».  El 

Punt (28 de març de 2005), p. 52. 

• Gerard Horta. «Enigmes. En record d’Andreas Faber-Kaiser». Avui (27 de maig de 

2004), p. Cultura X.  

• Albert Manent. «Antoni Ribera, escriptor i ufòleg: 80 anys». Avui (26 de juny de 

2000), p. 16. 

• Joan Panadès. «Petita crònica in memòria al doctor Jordà». Cartulari de la Catalunya 

Comtal, núm. 6 (juny 2002), p. 6. 

 

 

Biografies especulatives 
• Emili Casademont Comas. «La visita de Marconi a Banyoles». Diari de Girona (27 

de febrer de 2005), p. 23. [Especulacions sobre els raigs de la mort i sobre una 

suposada falsa mort i el trasllat a una ciutat secreta de Veneçuela]. 

• Emili Gil. «Jules Verne: cap a la immortalitat i l’eterna joventut». La lluna en un cove, 

núm. 30 (2011), p. 41-66. 
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Conspiracions i societats discretes 
• Rafa Ruiz Centeno. «Introducció a les conspiracions». Comerç i Ciutat [Cerdanyola 

del Vallès], núm. 32 (març de 2013): p.46-47. [Secció «Parlem de misteri»]. 

• Rafa Ruiz Centeno. «Societats secretes». Comerç i Ciutat [Cerdanyola del Vallès], 

núm. 33 (abril de 2013), p. 46-47. [Secció «Parlem de misteri». Club Bilderberg, 

francmaçoneria i Iluminati].  

• Rafa Ruiz Centeno. «Societats secretes 2ª part». Comerç i Ciutat [Cerdanyola del 

Vallès], núm. 34 (maig de 2013), p. 46-47. [Secció «Parlem de misteri». Skull & 

Bones, Think tank].  

• Andres Luengo; José Luis Camacho. «La crisi és un complot d’uns quants». El 

Periòdic d’Andorra (15 d’octubre de 2012), p. 10. [Entrevista a José Luis Camacho, 

ponent de Sàbiens 2012 a Les Escaldes].  

• Rafael Montaner. «Conspiracions a sobre de la taula». Diari de Girona (25 d’abril de 

2010), p. 37. [Congrés de València]. 

 

 

Criptoarqueologia 
• Josep M. Miró Rosinach. «Cupuliformes, regatons i receptacles d'ofrenes. Assaig 

d'interpretació d'un món enigmàtic». Urtx: revista cultural de l'Urgell, núm. 16 

(2003), p. 37-54. 

 

 

Criptozoologia 
Països Catalans 
• Emili Gil. «El simiots del Pirineu ¿llegenda o realitat?». La lluna en un cove, núm. 13 

(2010), p. 15-33. 

• Josep Maria Massip Gibert. «El llop blanc dels Ports». Mètode, núm. 78 (estiu 2013), 

p. 9-13.  

 

Lleona de la Sènia 

• «Abaten el gos que havien confós amb una lleona». Diari de Girona (8 d’octubre de 

2009), p. 30. 

• «Abaten el gos que havien confós amb una lleona». Regió 7 (8 d’octubre de 2009), p. 

19. 

• «Alarma al Montsià per la recerca d´una lleona pels voltants de la Sénia». Regió 7 (6 

d’octubre de 2009), p. 27. 

• «Associacions protectores critiquen la mort a trets del gos ensalvatgit de la Sénia». 

Diari de Girona (9 d’octubre de 2009), p. 31. 

• «Continua la polèmica per l’abatiment del gos de la Sénia». Diari de Girona (13 

d’octubre de 2009), p. 28.  

• «Defensors dels animals critiquen la caça del gos salvatge de la Sénia». El Periódico 

de Catalunya (9 d’octubre de 2009), p. 29. 

• «Diverses associacions critiquen la mort a trets del gos de la Sénia». Regió 7 (9 

d’octubre de 2009), p. 19. 

• «El gos abatut a la Sénia tenia 50 perdigons al llom». Diari de Girona (17 d’octubre 

de 2009), p. 30. 

• «La recerca de la gossa salvatge costa 100.000 euros». Diari de Girona (10 d’octubre 

de 2009), p. 30. 
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• «La Sénia Intensifiquen la recerca de la lleona a l’última zona on va ser vista». Diari 

de Girona (7 d’octubre de 2009), p. 28. 

• Anna Lluís. «Abatut a trets el gran gos confós amb una lleona». El Periódico de 

Catalunya (8 d’octubre de 2009), p. 29. 

• Anna Lluís. «Les protectores censuren la caça del gos confós amb una lleona». El 

Periódico de Catalunya (14 d’octubre de 2009), p. 28. 

• Oriol Margalef. «Abaten el gos salvatge confós amb una lleona». Avui (8 d’octubre 

de 2009), p. 23. 

• O. M. «Busquen una lleona perduda a la Sénia». Avui (6 d’octubre de 2009), p. 26. 

• Oriol Margalef. «No és Kènia, és la Sénia». Avui (7 d’octubre de 2009), p. 24. 

• Lourdes Moreno. «Cacen l’animal que voltava per la Sénia, que era un gos ensalvatgit 

i no una lleona». El Punt (8 d’octubre de 2009), p. 9. 

 

Part forana 
• Eva Cantón. «El felí que va alarmar els veïns d’Eurodisney no és un tigre». El 

Periódico de Catalunya (15 de novembre 2014), p. 33. 

• Eva Cantón. «Un tigre escapat sembra l’alarma als voltants d’Eurodisney». El 

Periódico de Catalunya (14 de novembre 2014), p. 34. 

• «El monstre del llac Ness hauria pogut ser un elefant». El Periódico de Catalunya (8 

de març de 2006), p. 34. 

• «El monstre del llac Ness no va ser vist el 2013, per primer cop en 88 anys». Regió7 

(8 de febrer de 2014), p. 34. 

• «El monstre del llac Ness no va ser vist el 2013, per primer cop en 88 anys». Diari de 

Girona (8 de febrer de 2014). 

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

• Emili Gil. «La bèstia de Gavaldà: un cas sense resoldre». La lluna en un cove, núm. 

29 (juny 2011), p. 35-49. 

• Antonio Madridejos. «El Ieti s’esvaeix». El Periódico de Catalunya (15 de març de 

2010), p. 28 

• I. N. «Un insòlit monstre alat que hauria pogut ser tan popular com el Ieti». El 

Periódico de Catalunya (28 de gener del 2002), Exit p. 36. [“The Mothman 

prophecies” recrea un cas que va passar als anys 60]. 

• «La sequera de notícies dóna vida a un “bigfoot”». El Periódico de Catalunya (17 

d’agost de 2008), p, 21.  

• «Rescaten vells registres sobre un monstre emparentat amb Nessie». Regió7 (27 de 

febrer de 2013), p, 24.  

 

 

Congressos, conferències, homenatges i fires 
Conferències 
• «Conferències». Cartulari de la Catalunya Comtal, núm. 9 (desembre de 2003), p. 

33. [Conferències ocultistes  de la Associacío Hispano-Egípcia]. 

• «Conferències sobre Egipte organitzades per l'Associació Hispano-Egípica amb el 

suport de: Biblioteca Pública Arús; Institut d'Estudis històrics medievals de 

Catalunya». Cartulari de la Catalunya Comtal, núm. 6 (juny de 2002), p. 26. 

• «L'Associació Ideàtica va organitzar una xerrada a Manresa». Regió 7 (18 de juny de 

2004), p. 18. 
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Congressos i convencions 
• Mauricio Bernal. «València mostra les perles ocultes del món conspiratori». El 

Periódico de Catalunya (5 d'abril de 2009), p. 30. [Segon Simposi Mundial sobre 

Teories de la Conspiració]. 

• «El tercer Sàbiens, dedicat a les Intel·ligències Múltiples». El Periòdic d’Andorra (9 

d’agost de 2013), p. 11.  

• «Enigmes, descobriments prohibits i vida extraterrestre al congrés Sabiens». Diari 

d’Andorra (28 de setembre de 2010). 

• A. L «Gegants, nazis i espectres». El Periòdic d’Andorra (2 d’octubre de 2011), p. 3-

4. [Congrés d'exociència a l’hotel Roc Blanc de Les Escaldes-Engordany. Referència 

també a la portada]. 

• A. L.. «El bucle conspiratori». El Periòdic d’Andorra (4 d’octubre de 2010), p. 9. 

[Centrat en la cloenda de l’ufòleg Miquel Celades en el Congrés d'exociència a Les 

Escaldes-Engordany]. 

• A. L. «Nefertiti era un alien». El Periòdic d’Andorra (3 d’octubre de 2010). [Centrat 

sobretot en la presentació de Josep de Alberto en el Congrés d'exociència a Les 

Escaldes-Engordany]. 

• Andrés Luengo. «Ovnis, nazis, “crop circles” i arqueologia prohibida, al Sàbiens». El 

Periòdic d’Andorra (30 de setembre de 2011), p. 15. [Congrés d'exociència a Les 

Escaldes-Engordany]. 

• «Notícies». Cartulari de la Catalunya Comtal, núm. 7 (desembre de 2002), p. 22-23. 

[7a Convenció Catalana de Simbologia, 1 a 3 de novembre i Magic 2002].  

• «Svalbard, 2012 i l'Àrea 51, al segon congrés Sàbiens». El Periòdic d’Andorra (23 de 

maig de 2011), p. 12. [Previsions per a congrés del 2011 de Sàbiens]. 

 

Fires 
• «Barcelona. 29a fira Magic Internacional». El Punt Avui (29 de novembre de 2013), 

p. 42. [Màgic 2013]. 

• N. F. «Nit de bruixes al passeig». El Punt (24 a 31 d’agost de 2007), Monogràfics p. 

34. 

• Ferran Imedio. «Més a prop del més enllà». El Periódico de Catalunya (2 de 

novembre de 2006), p. 42. [Màgic 2006]. 

• «La màgia i la bruixeria omplen Llers». Diari de Girona (25 de juny de 2014), p. 14. 

• «Les bruixes tornen a Llers per Sant Joan». Diari de Girona (19 de juny de 2014), p. 

14. 

• «Màgic 2003 Internacional». Cartulari de la Catalunya Comtal, núm. 9 (desembre de 

2003), p. 32. 

• M. José Rodríguez. «Les bruixes surten del cau». Presència, núm. 2.134 (18 de gener 

de 2014), p. 58-59. 

• «Sant Joan les Fonts celebra la 2a edició de la Fira Internacional de Bruixeria». Diari 

de Girona (10 d’octubre de 2007), p. 25. 

 
Rutes 
• Cristina Savall. «Esperits per la ciutat». El Periódico de Catalunya (6 d'abril de 2015), 

p. 30. 
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Criptohistòria 
Cristianisme 
• Emili Casademont Comas. «La bella i misteriosa magdalena». Diari de Girona, (22 

de juliol de 2007), p. 31. 

• Jorge Rodríguez Ariza. «Les verges negres. Una aproximació als seus elements 

iconològics». Síntesi. Quaderns dels Seminaris de Besalú, núm. 1 (2013), p. 93-109. 

[Ponència presentada al XX Seminari de romànic de Besalú: Maria. Imatge, litúrgia i 

color del romànic, juliol 2011].  

 

Moctezuma, Toloriu i Casa Bima 
• Albert Villaró. «Expedient Moctezuma: Toloriu i el glamour asteca». Lectura: 

suplement dominical Segre, núm. 556 (18 de gener de 2009).  

 
 

Elficologia 
Vampirs 
• Carme Fernàndez. «El virus de la ràbia podria ser la causa del vampirisme». Diari de 

Barcelona. (6 de març de 1992), p. 57. 

• Àlex Muniente. «Un segle xuclant». Vang al lloro [suplement de La Vanguardia] (22 

de maig de 1997), p. 8-10. 

• «Reportem. ¿Vampirs a Venècia?». La Lluna en un cove, núm. 40 (juliol de 2012), p. 

114-116. 

• «Trobats a Itàlia les restes d'una "dona vampir"». El Periódico de Catalunya (13 de 

març de 2009), p. 23.  

 
 

Entrevistes i opinions 
Entrevistes 
• Joaquim Bohiga Mollera; Adrià Vilella; Christina Stub. «Els darrers desastres 

naturals coincideixen  amb les profecies dels maies per al 2012». Diari de Girona (10 

de desembre de 2011),  p. 56. 

• Olga Lerín; Iker Jiménez. « «Entre el ‘Titanic’ i el ‘Costa Concordia’ hi ha similituds. 

Entrevista a Iker Jiménez». El Periódico de Catalunya (8 d'abril de 2012), p. 61.  

• Ricard Martín; Iker Jiménez. «Entrevista. Iker Jimenez». Time Out, núm. 379 (18 de 

setembre de 2015), p. 21.  

• Juan Carlos Rosado; Anne Germain. «He arribat a contactar amb Déu, però això és 

privat». El Periódico de Catalunya (10 d'abril del 2011), p. 69. 

• Juan Carlos Rosado; Iker Jiménez. «Iker Jiménez. "‘Cuarto milenio’ lluita perquè el 

misteri no sigui una conya». El Periódico de Catalunya (4 de juliol de 2015), p. 

Teletodo 4-5. 

• Albert Soler. «Josep Ros». Diari de Girona, (23 d’abril de 2015), p. 60. 

 

 

Escepticisme 
• Asun Blanco. «L’esoterisme i Plató». Diari de Girona (30 de juliol de 2008), p. 21. 

• «Figueres acull la 5a trobada sobre pensament crític». Diari de Girona (15 d’octubre 

de 2009), p. 23. 
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• «L’institut Ramon Muntaner acull una xerrada sobre el pensament crític». Diari de 

Girona (11 d’octubre de 2006), p. 12. [Xerrada d’ARP-SAPC. Referència a Joan 

Soler, l’Uri Geller de Barcelona]. 

• «L’institut Ramon Muntaner planteja el pensament crític i l’escepticisme als 

estudiants». Diari de Girona (13 d’octubre de 2009), p. 54.  

• Antonio Madridejos. «Superpoders amb premi». El Periódico de Catalunya (5 

d'octunre de 2012), p. 33. 

• Conxi Molons. «Debat de Parapsicologia i Ciències Ocultes». Diari de Girona (11 

d’octubre de 2007), p. 7. 

• Conxi Molons. «Trobada d’escèptics al Muntaner de Figueres». ». Diari de Girona 

(21 d’octubre de 2008), p. 10. 

• I. G. Norant. «Saps que penso?». Catalunya Recerca, núm. 6 (abril de 2004), p. 10. 

[http://www.zetetique.org].   

• Alba Rodríguez. «El cas del préssec “alquímic” del Monestir de Sant Cugat».  Diari 

de Sant Cugat (30 d’agost de 2013), p. 44. 

• Matthew Tree. «Fanta i Diamond». El Punt (3 d’octubre de 2003), p. 33. 

• Isabel-Clara Simó. «Creure en fantasmes». Avui, núm. 11.194 (8 de novembre de 

2008), p. 22. 

 

 

Esoterisme (Filosofia oculta) 
Alquímia 
Història 

• Carmel Ferragud; José Ramón Bertomeu Sánchez. «Mirades sobre l'alquímia a la 

València baixmedieval. Un procés judicial sobre la producció de l'or potable (1440-

1445)». Afers: fulls de recerca i pensament, vol 30, núm. 82 (2015), p.421-446. 

• Sebastià Giralt Soler. «Un Alquimista medieval per als temps moderns: les edicions 

del corpus alquímic atribuït a Arnau de Vilanova en llur context (c.1477-1754)». 

Arxiu de textos catalans antics núm. 23-24 (2005): 63-128. 

 

Biogràfic 
• José Enrique Ruiz-Domènec. «Científic de dia, alquimista de nit». Sapiens, núm. 40 

(febrer de 2006), p. 46-49.  

 
Càbala 
Història 

• «El Museu dels Jueus adquireix un pergamí que actuava d’amulet contra la bruixeria». 

Diari de Girona (24 de desembre de 2009), p. 5. [Informació sobre un document 

cabalístic del segle XVIII adquirir pel Patronat del Call de Girona]. 

 

Història 
• Jordi Coca. «John Dee». Avui (22 de juliol de 2002), p. 34. 

 

Egiptofília 
• Ramon Plana. «Akhenaton. Precursor del monoteisme». Cartulari de la Catalunya 

Comtal, núm. 6 (juny de 2002), p. 23-25. 
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Congressos, conferències, homenatges i fires  

• «Conferències sobre Egipte organitzades per l'Associació Hispano-Egípcia amb el 

suport de: Biblioteca Pública Arús; Institut d'Estudis històrics medievals de 

Catalunya». Cartulari de la Catalunya Comtal, núm. 6 (juny de 2002), p. 26. 

 

 

Exposicions 
• Màrius Carol. «Els galtes de Bélmez». La Vanguardia (11 de juliol de 2011), p. 18. 

[Article d’opinió crític amb el projecte de centre d’interpretació de les cares de 

Bélmez. El dia següent es va publicar una fe d’errors, p. 19]. 

• Josep Maria Espinàs. «Recordo les cares de Bélmez». El Periódico de Catalunya,  (15 

de juliol de 2011), p. 10.  

• Olga Merino. «Moody's i les cares de Bélmez». El Periódico de Catalunya (8 de juliol 

de 2011), p. 7.  

• Mireya Roca. «Els misteris d’Iker». El Periódico de Catalunya (18 de setembre de 

2015), p. 70 [Exposició al Coliseum de Barcelona del programa de TV "Cuarto 

Milenio"]. 

• Juan Carlos Rosado. «Una exposició fantasmal». El Periódico de Catalunya (19 

d'abril de 2015), p. 81 [Exposició del programa de TV "Cuarto Milenio" a Madrid]. 

 
 

Itineraris, guies i mencions geogràfiques 
Països catalans 
Catalunya 

• Carles Albesa. «Aparicions misterioses al Montseny. La por extraterrestres i ovnis». 

Monografies del Montseny, núm. 27 (2012), p. Girona 117-125. 

• Teresa Artigas. «L’energia dels megàlits. Un geògraf i un prehistoriador estudien les 

anomalies magnètiques dels monuments de les Gavarres i l'Ardenya». La Vanguardia 

(25 de maig de 2012), p. Girona 1-3. 

• Jordi Bosch. «Girona misteriosa». Diari de Girona (3 de novembre de 2013 ), p. 56. 

• Pau Brunet. «Viatge al món paranormal». Revista [Regio 7] (9 de febrer de 2008), p. 

3-6. [Comarques centrals de Catalunya]. 

• Rafa Ruiz Centeno. «Montserrat: segona part». Comerç i Ciutat. Cerdanyola del 

Vallès, núm. 31 (gener-febrer de 2013), p. 46-47. [Secció «Parlem de misteri»]. 

• Emili Gil. «Banyoles: l’estany, el drac i les goges». La lluna en un cove, núm. 17 

(2010): 50-62. 

• Emili Gil. «La Mussara: bruixeria, desaparicions i estranyes pèrdues de temps?». La 

lluna en un cove, núm. 11 (2009), p. 50-65. 

• Emili Gil. «Sant Miquel del Fai: aiguabarreig primordial, regne de fades». La lluna 

en un cove, núm. 31 (setembre de 2011): 28-41. 

• Xavier Theros. «La bèstia del llac de Can Bogunyà». Diari Ara (24 de març de 2013). 

 

Barcelona 

• Emili Gil. «Barcelona, un cop d’ull exotèric al darrere de l’aparador ortodox». La 

lluna en un cove, núm. 36 (gener de 2012): 43-61. 

• Xavier González Toranes. «Mites i llegendes». Time Out Barcelona, núm. 347 (8 de 

gener de 2015), p. 12-16. 
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• Ricard Martín. «Una BCN de por». Time Out, núm. 379 (18 de setembre de 2015), p. 

20-21. [Inclou informació sobre l'exposició de "Cuarto Milenio"]. 

• Laura Serra. «El més enllà viu al costat de casa teva». Time Out Barcelona, núm. 9 

(6 de març de 2008), p. 12-17. 

• Xavier Theros. «Ciutat de fantasmes». El País (24 de desembre de 2009), p.  Quadern 

Catalunya. 

 

País Valencià 

• Emili Gil. «De Catí a Sant Pere de Castell fort: ¿un pelegrinatge pagà?». La lluna en 

un cove, núm. 35 (desembre de 2011): 37-50. 

 

Part forana 
• Emili Gil. «París, algunes guspires de la Ville-Ténèbre». La lluna en un cove, núm. 

36 (març de 2012): 56-86. 

• «Rennes-le-Château: el “tresor”». Escapades de setmana santa (març 2015), p. 18-

19. 

• «Una regió russa promociona una ruta turística per veure ovnis». Diari de Girona (4 

d’octubre de 2010), p. 44. [Triangle de Perm]. 

• «¿Una transgressió de les lleis de la física?». La lluna en un cove, núm. 30 (2011), p. 

72-73. [Sobre l’atracció Mistery Spot a Santa Cruz, Califòrnia]. 

 

 

Mitjans de comunicació 
Llibres 
• Lluís Bosch Martí. «El somni de la raó». Diari de Girona, núm. 23.490, (8 de 

desembre de 2015), p. 28. 

 

Cinema 
• «Un documental repassa les aparicions de la Verge Maria arreu del món». Diari de 

Girona (11 de desembre de 2014), p. 46.  

 

Televisió 
• «’30 minuts’ analitza el negoci de la fi del món». El Punt Avui (8 d’abril de 2012), p. 

61; Comarques gironines p. 77. 

• Vìctor-M Amela. «El misteri D’Arbó». La Vanguardia, núm. 47.101 (18 de novembre 

de 2012), p. viure (Barcelona), p. 11. 

• «Antena 3 presenta un nou programa sobre fenòmens paranormals». Diari de Girona 

(10 de gener de 2001), p. 49. [Programa del canal de televisió espanyol Antena 3 “La 

Otra Dimensión”]. 

• Josep Bonnín. «Fenòmens paranormals i programa “971 Balears” a IB3». Soller, núm. 

6448 (20 de novembre de 2010), p. 18. 

• Gemma Busquets. «Misteri no sensacionalista». El Punt, núm. 3487 (13 de desembre 

de 2005), p. 61.  

• T. C.. «T-5 estrena l’especial sobre esperits ‘Más allá de la vida’». El Periódico de 

Catalunya (10 d'agost de 2010), p. 45. 

• «Cent dies entre fantasmes». El Periódico de Catalunya (18 de gener de 2014), p. 58. 

[Cazadores de fantasmas compleix avui 100 capítols i ho celebra amb un cas que 

inspirà L'exorcista]. 
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• «Cuatro. Poltergeist i albiraments a Cuarto Milenio». Diari de Girona (2 de gener de 

2011), p. 53. 

• «Discovery Max analitza misteris per resoldre». El Periódico de Catalunya (10 

d’abril de 2015), p. 65. 

• «El escarabajo verde». Avui (26 de setembre de 2002), p. 72. [Programa de TVE sobre 

saurins. Port de la Selva]. 

• «Els misteris de la Primera Guerra Mundial, a "Cuarto Milenio"». Regio7 (6 de juliol 

de 2014), p. 45. 

• «El nou canal aposta pels fets sobrenaturals per a la nit dels diumenges». Diari de 

Girona (13 de novembre se 2005), p. 87. [Programa «Cuarto Milenio» del canal 

espanyol Cuatro]. 

• «Els profetes de l'Apocalipsi a "30 minuts"». El Periódico de Catalunya (8 d'abril de 

2012), p. 61.  

• «‘Entre línies’ investiga si hi ha vida intel·ligent en altres planetes». Regió 7 (29 

d’octubre de 2001). 

• «Pirates i tarotistes». El Punt Avui (5 de març de 2013), p. 45.  

• «Javier Sierra presentarà demà “Enigmas” a La 1». El Punt (15 de gener de 2008), p. 

53. [Programa d’ocultisme i temes paranormals del canal públic espanyol TVE1]. 

• Ferran Monegal. «Òliba blanca». El Periódico de Catalunya (20 de novembre de 

2010), p. 46. [Anne Germaine]. 

• Ferran Monegal. «Iker, entre un ovni i Lady Di». El Periódico de Catalunya (10 de 

setembre de 2013), p. 62. [Inici 9a temporada del programa «Cuarto Milenio» del 

canal espanyol Cuatro]. 

• «National Geographic qüestiona “Los circulos en los cultivos”». El Punt (12 de 

setembre de 2005), p. 61. [Sèrie documental ¿Es verdad?]. 

• Juan Carlos Rosado. «González i Serra competeixen aquesta nit amb corruptes i 

difunts». El Periódico de Catalunya (13 d'octubre de 2010), p. 77. 

• Toni Vall. «L’Apocalipsi». El Punt Avui (10 d’abril de 2012), p. 55; Comarques 

gironines p. 63. [El programa ’30 minuts’ analitza el negoci de la fi del món].  

 

 

Moviments ocultistes (Socioreligions) 
• Jordi Puig Martín. «Teosofia i espiritisme: les religions de la modernitat». Dialogal, 

núm. 28 (hivern 2008), p. 40-41. 

 

Espiritisme 
• Jordi Arbonés Nif. «El secret dels esperits». Revista de Girona (febrer 2009), p.24-

32. [Inclou una entrevista a Tony Salvador d’Amer. Es barregen imatges i qüestions 

ocultistes actuals no estrictament espiritistes]. 

• Gabriel Fernàndez; Vicent Guillem. «“El contacte amb esperits és possible, jo n’he 

tingut». Diari d’Andorra (4 d’octubre de 2013). [Entrevista al bioquímic espiritista 

Vicent Guillem].  

• Anna Massallé Puig; Jordi Puig Martín. «Una mirada a l’espiritisme». Dialogal, núm. 

20 (hivern 2006), p. 34-35. 

• Olga Merino. «La tomba de l'espiritista». El Periódico de Catalunya (25 de juliol de 

2015), p. 37.  

• Mireia Rouera. «La Barcelona que creu en l'existència dels esperits». Avui (10 de 

maig del 2009), p. 38. 
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• Xavier Theros. «150 anys parlant amb els esperits». Quadern (El País), núm. 1417 (3 

de novembre de 2001), p. 1-3. 

 

Història 

• M. Carme Bernal Creus. «Mística i espiritisme: la fascinació per l’altra riba. Amàlia 

Domingo Soler i Eulàlia Anzizu i Vila». Anuari Verdaguer, vol. 3 (2005), p. 23-39. 

• Salvador Cargol. «Gerard Horta. ‘De la mística a les barricades’». Diari de Girona 

(22 de juny de 2001), p. 58. [De la mística a les barricades, XXIIè premi Carles Rahola 

d'Assaig]. 

• Dolores Fernández Malanda. «Maçons, espiritistes i lliurepensadors en el debat 

educatiu del segle XIX. Relat de formació d'una jove investigadora». Temps 

d'Educació, núm. 30 (2006), p.  303-315. 

• Xavier Filella. «Espiritisme i lliurepensament». Avui (10 de gener de 2002), p. Cultura 

X. [De la mística a les barricades, XXIIè premi Carles Rahola d'Assaig]. 

• Agus Giralt. «Els esperits de Sants». La Burxa, núm. 179 (febrer de 2014), p. 9. 

• Gerard Horta. «L’espiritisme català i la modernització. Dels espiritualistes místics del 

segle XIII als ocultistes del XIX». Afers, núm. 38 (2001), p. 191-211. 

• Gerard Horta. «Cos i revolució: l'altra modernitat de l'espiritisme català». L' Avenç: 

Revista de història i cultura, núm. 286 (Desembre 2003), p. 14-21. 

• Dolors Marín Silvestre. «La dona obrera i la nova ciència: l'espiritisme : Conflictivitat 

social i reapropiació dels espais urbans en la Catalunya del finals del s. XIX». 

Caramella: revista de música i cultura popular, núm, 26 (gener-juny 2012), p. 40-43. 

 

Neotemplers i Homes de paratge 
• Susana Díaz. «L'orde del Temple ordena cinc membres al Monestir». Diari de Sant 

Cugat, (23 de novembre de 2006), p. 9. 

• «Els templers tornen al Monestir per un dia». Tot Sant Cugat, (24 de novembre de 

2006), p. 16. 

 

Teosofisme 
Història 

• Joan Soler Mata. «Maria Solà de Sellarès: teosofia, educació i escola nova a 

Catalunya». Annals del Patronat d'Estudis Històrics d'Olot i Comarca, núm. 21 

(2010), p. 165-181. 

 

 

Parapsicologia (metapsíquica) i fenòmens paranormals 
en general 
• Rafa Ruiz Centeno. «Què és el misteri i com apropar-se al món de les anomalies». 

Comerç i Ciutat [Cerdanyola del Vallès], núm. 26 (juliol-agost de 2012): p.46-47. 

• Jordi Vilamitjana Pujol. «Llegendes urbanes (i III)». Diari de Girona (8 de setembre 

de 2002), Dominical, p. 6-7. [Ovnis, aparicions marianes, fantasmes, etc., a les 

comarques gironines]. 

 

Edificis encantats 
• «Busquen l’esperit de la monja que resa a l’antic hospital de Sant Feliu de Guíxols». 

Diari de Girona (8 de gener de 2013), p. 2. 
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• Josep Maria Cano. «Fantasma al Xifré?». L'Agenda [Arenys], núm. 78 (gener de 

2011), p. 13.  

• Emili Gil. «Cases encantades». La lluna en un cove, núm. 38 (abril 2012), p. 19-39. 

[Alguns casos de Catalunya i el País Valencià]. 

• Carles Torramadé. «Paranormalitats a l’antic hospital». Diari de Girona (13 de gener 

de 2013), p. 16. 

• C. Vilà. «Investiguen aparicions i sons estranys a la casa d´una ballarina catalana a 

Arenys». Diari de Girona (27 de febrer de 2013), p. 18.   

 

Entrevistes 
• A. L. «Sol Blanco: «Molta gent veu fantasmes i calla per por que el prenguin per 

boig»». El Periòdic d’Andorra (2 d’octubre de 2011) p. 3. 

 

Fantasmes, apareguts, ectoplasmes, etc. [Fenòmens psi-ε] 
• Ana Sánchez. «Els famosos més fantasmes». El Periódico de Catalunya (28 d'octubre 

de 2012), p. Dominical 36-37. 

 

Organitzacions i xarxes 
• Joan Trillas. «Investigacions insòlites». El Punt Avui, (17 d’agost de 2014), 

Comarques Gironines, p. 38. [Societat de Fenòmens Paranormals de Girona].  

 

Perspectives i opinions 
• Àngel Gordon. «En el llindar de l'invisible». Cartulari de la Catalunya Comtal, núm. 

6 (juny de 2002), p. 32-33. 

• Àngel Gordon. «En el llindar de l'invisible, Segona part». Cartulari de la Catalunya 

Comtal, núm. 7 (desembre de 2002), p. 20-21. 

 

Psíquics, Paragnostes, clarividents i místics 
• Josep Bonnín. «Móns visibles i móns invisibles». Soller, núm. 6412 (13 de març de 

2010), p. 18. [Especulacions sobre aquells que presumptament poden veure els morts, 

l’impacte i crítica a posicions escèptiques].  

 

Possessions 

• Enric Casasses. «Dimonis. Sobre les revelacions, els exorcismes i les visions de Jacint 

Verdaguer». Avui (16 de març de 2005), p. 22. [Publicació de Volum II. Quaderns 

d'exorcismes. Barcelona: Barcino]. 

• Gerard Bagué. «L’esgarrifós dietari d’un exorcista». La Vanguardia (30 de novembre 

de 2012), p. Girona 10-11.  

• Jordi Curbet Hereu; Pep Vila Medinyà; Josep Dalmau. «El diari de Pere Jaume, 

director es espiritual i exorcitzador d'una noieta de Palafrugell (1820-1824)». Estudis 

del Baix Empordà, núm. 31 (2012), p. 179-224. 

• Gerard Horta. «Verdaguer i els espiritistes». Avui (28 de març de 2002), p. Cultura 

IV. 

• Gerard Horta. «Verdaguer exorcista: entre l'església i la paret». Avui (11 de setembre 

de 2003), p. Cultura 12. [Crítica de: Jacint Verdaguer (a cura de J. Bada, A.J. Soberans 

i J. Santanach), Manuscrits verdaguerians de revelacions, exorcismes i visions. 

Barcino. Barcelona, 2003].  
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• Eva Vàzquez. «El diable de la ignorància». Avui (28 de desembre de 2012), p. Cultura 

18. [Cas de Palafrugell de 1820-1824]. Mireia Rourera. «Juan Carlos Gallego. 

Exorcista». Presència, núm. 2.182 (26 de gener de 2014), p. 10-11. 

 

Visions religioses 

• Josep Maria Espinàs. «El misteri del Palmar de Troya». El Periodico de Catalunya 

(30 de març de 2005), p. 6. 

• Josep Maria Espinàs. «Ja no hi ha aparicions a pastors». El Periodico de Catalunya 

(11 de gener de 2008), p. 11.  

• Patricia Martín. «La vident insepulta». El Periodico de Catalunya (27 d’abril de 

2013).  

• Patricia Marín; A. I. «Amb la benedicció de Rouco». El Periodico de Catalunya (27 

d’abril de 2013).  

• Maria Palau. «Visions i altres fanatismes». El Punt Avui (5 d’abril de 2013). Cultura, 

p. 30. [Julia Montilla escodrinya les estratègies per a la construcció dels mites en  na 

exposició a l’Espai 13. Sant Sebastià de Garabandal]. 

• Josefina Roma. «Aparicions i comunicació». Anàlisi, núm. 29 (2002), p. 129-141.  

• Josefina Roma. «Jacint Verdaguer i el fenomen de l’aparicionisme». Anuari 

Verdaguer, núm. 19 (2011), p. 433-441.  

• Rafa Ruiz Centeno. «Aparicions de la verge de Lourdes a Can Cerdà». Comerç i 

Ciutat. [Cerdanyola del Vallès], núm. 27 (setembre de 2012), p. 46-47. 

 

Telecinesis, levitacions, psicopirogènesi, etc. (Fenòmens psi-κ) 
• «Demanen exhumar la seva mare perquè escolten una psicofonia al telèfon mòbil». 

Diari de Girona, núm. 19.694 (17 de juny de 2005), p. 49.  

 

Telepatia, precognició i clarividència [Fenòmens psi-γ] 
• Vicente Montes. «L'engany del “déjà-vu”». Regió7 (24 d’octubre de 2010), p. 18. 

 

 

Personatges llegendaris 
• Emili Gil. «El comte Arnau: foc infernal, monges libidinoses i ànimes damnades». La 

lluna en un cove, núm. 33 (novembre de 2011), p. 47-73. 

 

 

Races i pobles perduts 
• Emili Gil. «Els golluts de la vall de Ribes». La lluna en un cove, núm. 18 (2010), p. 

51-67. 

 

 

Serveis 
• Rafa Ruiz Centeno. «Els fantasmes d'Anne Germain». Comerç i Ciutat. [Cerdanyola 

del Vallès], núm. 30 (desembre de 2012): p.54-55. 

• Dolors Clotet. «Aramís Fuster, una bruixa desnonada». Regió 7 (2 de juny de 2015).  
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Suggestió, hipnosi, magnetisme animal i mesmerisme  
• Gemma Busquets. «Antonio Rodríguez, Hipnoterapeuta forense». El Punt Avui (11 

de març de 2014). [Entrevista a Antonio Rodríguez]. 

 

 

Terapèutica 
• Fernando Peregrín Gutiérrez. «Els mitjans de comunicació i les medicines alternatives 

i complementàries». Mètode, núm. 44 (2005), p. 36-41. 

• Joan Ramon Tornés. «Teràpies natural». Llumiguia [Revista cassanenca], núm. 617 

(maig de 2004), p. 159.  

• «Història de l’osteopatia». Llumiguia [Revista cassanenca], núm. 687 (maig de 2010), 

p. 122-123.  

 

Guariments miraculosos 
• Lluís Muntada. «Quart Milemi». El Punt, núm. 10.557 (21 de març de 2010), p. 20. 

• Àngel Rodríguez Vilagran. «La Santa Tomba d’Arles». El senyal, núm. 160 (juliol de 

2015), p. 24. 

 

Història 
• Agus Giralt. «Esguerrats cap a Sants». La Burxa, núm. 118 (maig de 2008), p. 7. 

• Carmen Olivar. «El curandero de Sans». L'Informatiu, núm. 142 (febrer de 2006), p. 

18.  

 

Homeopatia 
• Albert Grau. «La gran estafa de l’homeopatia». Querol, núm. 14 (abril de 2014), p. 

18-20.   

 
 

Ufologia 
Abduccions i visitants de dormitori 
• Rafa Ruiz Centeno. «Visitants de dormitori». Comerç i Ciutat [Cerdanyola del 

Vallès], núm. 36 (juliol de 2013): p.46-47. [Secció «Parlem de misteri»]. 

 

Administracions públiques 
Activitat agències i administracions 

• Begoña Arce. «Churchill temia els ovnis». El Periódico de Catalunya (6 d’agost de 

2010), p. 9. [Desclassificació d’arxius britànics].  

• «El Ministeri de Defensa investiga el 2 per cent dels albiraments d'ovnis». Diari de 

Girona (22 d’abril de 2001), p. 47. 

• «L’obsessió de Churchill amb els ovnis». Diari de Girona (9 d’agost de 2010), p. 24. 

[El primer ministre britànic va prohibir divulgar les observacions de plats voladors]. 

• «L’obsessió de Churchill amb els ovnis». Regió 7 (9 d’agost de 2010), p. 17 

• «Londres clausura la seva oficina d'ovnis». El Periódico de Catalunya (23 d'abril de 

2001), p. 30. [Per manca d'activitat]. 

• «Tanca l’“oficina d’ovnis del Regne Unit”». El Periódico de Catalunya (24 d'abril de 

2001), Exit, p. 13. 
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Activitat parlamentària 

• «Uns eurodiputats reclamen que es desclassifiquin els expedients d’ovnis». Diari de 

Girona (8 de juliol de 2010), p. 46.  

 

Documentació 

• Elianne Ros. «França obra al públic els seus arxius sobre els ovnis». El Periódico de 

Catalunya (27 de març de 2007), p. 32-33. 

• «El Regne Unit desclassifica 800 documents sobre ovnis». Regió 7 (18 d’agost de 

2009), p. 22. 

• «El Regne Unit desclassifica documents sobre ovnis». El Punt (18 de maig de 2008), 

p. 33. 

• «Londres desclassifica documents amb testimonis sobre els OVNI». Regio 7 (22 

d’octubre de 2008), p. 18. 

• «Uns documents secrets revelen ovnis». Diari de Girona (15 de maig de 2008), p. 53. 

 

Instal·lacions secretes 

• Ricardo Mor de Francia. «L’Àrea 51 existeix». El Periódico de Catalunya (18 d’agost 

de 2013), p. 27. 

• Dani Triadó. «Els misteris del desert de Nevada». El Punt Avui (18 d'agost de 2013), 

p. 11. [Pàg. 35 Edició comarques gironines]. 

 

Alertes, llocs de trobada i previsions d’onades i contactes 
• «Místics i bromistes a Bugarach». Diari de Girona (22 de desembre de 2012), p. 43. 

• «Salvació a l’altre costat del Pirineu». El Periódico de Catalunya (9 de desembre de 

2012), Quadern del diumenge, p. 47. 

• Rafa Ruiz Centeno. «Montserrat: primera part». Comerç i Ciutat. Cerdanyola del 

Vallès, núm. 29 (novembre de 2012), p. 46-47. [Secció «Parlem de misteri»]. 

• Rafa Ruiz Centeno. «Alertes ovni». Comerç i Ciutat. Cerdanyola del Vallès, núm. 35 

(juny de 2013), p. 55. [Secció «Parlem de misteri»]. 

 

Biogràfic 
• Jordi Ardanuy. «Josep Baltà Elias, un físic en terra d’ovnis». Nous Papers d’Ovnis, 

núm. 1 (desembre de 2014), p. 39-42.  

• Martí Flò. «Carles Batet Cros, o què fa un ufòleg per ser ufòleg». Nous Papers 

d’Ovnis, núm. 2 (desembre de 2015), p. 62-80. 

 
Caigudes del cel 
• Mauricio Bernal. «Un meteorit no identificat». El Periódico de Catalunya (28 de 

maig de 2015), p. 34. 

 

Hidroaerolits 

• «El CSIC analitzarà l’aeròlit caigut a Valls». El Periódico de Catalunya (9 de maig 

de 2002), p. 57. 

• Ferran Gerhard. «Un bloc de gel caigut del cel s’estavella en un pis de Valls». El 

Periódico de Catalunya (24 d'abril de 2002), p. 54. 

• Antonio Madridejos. «Tornen els aeròlits». El Periódico de Catalunya (5 de maig de 

2002), p. 34. 
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• Antonio M. Yagüe. « Els misteriosos aeròlits de gel reapareixen a Madrid». El 

Periódico de Catalunya (14 de març del 2007), p. 33. 

 

Congressos, conferències, homenatges i fires 
Congressos i convencions 

• «Conferència Mundial dels Ovnis a la Xina». Diari de Girona (10 de setembre de 

2005), p. 51. 

 

Fires i festivals 

• Joan Cañete Bayle. «La capital dels ovnis». El Periódico de Catalunya (9 de juliol 

del 2007), p. 14. [Festival anual alienígena de Roswell].  

 

Contactats i abduïts  
• Jordi Ardanuy. «La curiosa història de Xavier C.». Nous Papers d’Ovnis, núm. 1 

(desembre de 2014), p. 5-32. 

 

Entrevistes 
• A. L. «David Benito: No tenim evidències que a Àrea 51 treballin amb tecnologia 

extraterrestre». El Periòdic d’Andorra, (3 d’octubre de 2011), p. 14. [Entrevista a 

l’ufòleg David Benito a Andorra la Vella]. 

• Andrés Luengo; Ferran Prat. «L'exèrcit americà ha catalogat 57 races 

d'extraterrestres». El Periòdic d’Andorra, (11 d’octubre de 2012), p. 32. [Entrevista a 

Ferran Prat]. 

• Paulí Martí; Carles Gil. «Podem somiar que som lliures, però no podem ser-ho». La 

Proa, diari del baix Empordà (23 de febrer de 2001), p. 47. [Entrevista a l’astròleg 

Carles Gil]. 

• Mariu Palau; Robert Llimós. «”Jeia a la sorra i vaig veure un ovni”». El Punt (7 de 

desembre de 2009), p. 16. [L’artista Robert Llimós parla de la sevaa observació ovni 

a Fortaleza (Brasil) el 17 de juny de 2009]. 

 

Estadístiques 
• Jordi Ardanuy. «Ovnis a Catalunya 2011-2015». Nous Papers d’Ovnis, núm. 2 

(desembre de 2015), p. 31-36. 

 

Extraterrestres a la terra 
• «Un astronauta diu que els extraterrestres existeixen i que EUA oculta naus». Diari 

de Girona (23 d’abril de 2009), p. 43. [Edgar Mitchell]. 

 

Història 
• Martí Flò. «El tresor millor guardat: els darrers anys del CEI». Nous Papers d’Ovnis, 

núm. 1 (desembre de 2014), p. 68-80. 

• Sandra Gómez. «Óscar Aibar recrea la història de dos fanàtics dels ovnis». Avui (31 

de gener de 2003), p. 44. 

• «Ovnis sobre el Montseny». Revista Montseny Xpres, núm. 62 (abril 2005): 9. 

• «Ovnis sobre el Montseny (II)». Revista Montseny Xpres, núm. 63 (maig 2005): 6-7 

• «Ovnis sobre el Montseny (III)». Revista Montseny Xpres, núm. 64 (juny 2005): 6, 8. 

• «Ovnis sobre el Montseny (IV)». Revista Montseny Xpres, núm. 65 (juliol 2005) 

• «Ovnis sobre el Montseny (V)». Revista Montseny Xpres, núm. 66 (setembre 2005). 
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Marques 
Agroglifs 

• Antonio Madridejos. «Els ovnis i l’estafa del compàs». El Periódico de Catalunya 

(29 de setembre de 2002), Quadern del diumenge, p. 11. [Agroglifs].  

 
Mitjans de comunicació 
Cinema 

• Ramon Vendrell. «Evasió del franquisme en ovni». El Periódico de Catalunya (7 de 

novembre de 2003), Divendres, p. 5. [La pel·lícula Platillos volantes recrea la febre 

dels plats voladors als 70]. 

Llibres 

• «Edició commemorativa de regal d’Astronaves sobre la Tierra». Nous Papers 

d’Ovnis, núm. 2 (desembre de 2015), p. 101-102. 

 

Premsa escrita 

• Jordi Ardanuy. «El primer article sobre ovnis en català». Nous Papers d’Ovnis, núm. 

2 (desembre de 2015), p. 43-46. 

 

Ràdio 

• «Un historiador que va veure un OVNI prop de Girona». Diari de Girona (13 de gener 

de 2013), p. 2. 

 

Televisió 

• «Canal de Historia s’acosta divendres al desconegut món dels ovni marins». El Punt 

(19 de febrer de 2007), p. 53. 

• «Cuarto Milenio’ tanca la temporada amb ‘Alerta Ovni”». Segre (8 de juliol de 2012), 

p. 53. 

• «‘Cuarto Milenio’ repassa testimonis». Regió 7 (23 de desembre de 2007), p. 58. 

• «“El Documental”. Avui (15 de desembre de 2001), p. 84. [Emissió a TV3 del 

documental “Ovnis”, una producció de la BBC de Louis Theroux]. 

• «“El Documental” presenta el treball de la BBC “Ovnis”. El Punt (15 de desembre de 

2001), p. 71. [Emissió a TV3 del documental de Louis Theroux]. 

• «Els fenòmens dels ovnis són els protagonistes avui al programa “Callejeros”. Diari 

de Girona (16 d’octubre de 2009), p. 55. [Programa de TV del canal espanyol 

Cuatro]. 

• «Els fenòmens paranormals, en un nou espai d’Antena 3». Regio 7 (10 de gener de 

2001). 

• «”Entre línies” investiga el món dels ovnis». El Peródico de Catalunya (29 d’octubre 

de 2001), Exit, p. 21. [Programa de TV3]. 

• «”Explorant l’univers”». Diari de Girona (4 de setembre de 2005), p. 71. [Programa 

de TV3 dedicat a la vida extraterrestre i ovnis]. 

• «La base militar de Roses i els ovnis, a “Cuarto Milenio”». Diari de Girona (20 

d’octubre de 2009), p. 2. [Programa emès el diumenge 18 d’octubre de 2009 pel el 

canal de TV espanyol Cuatro]. 

• «Tomàs Molina explora l’univers en un programa especial de TV3». Avui (4 de 

setembre de 2005), p. 81. «TV3 emet aquesta nit l’especial “Explorant l’Univers” 

sobre la possibilitat que hi hagi vida fora de la Terra». El Punt (4 de setembre de 

2005), p. 85. [Programa de TV3 dedicat a la vida extraterrestre i ovnis]. 
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• «TV3 analitza la vida extraterrestre en una nit temàtica». El Periódico de Catalunya 

(4 de setembre de 2005), p. 74. [Programa de TV3 dedicat a la vida extraterrestre i 

ovnis]. 

• «TV3 emet aquesta nit l’especial “Explorant l’Univers” sobre la possibilitat que hi 

hagi vida fora de la Terra». El Punt (4 de setembre de 2005), p. 85. [Programa de TV3 

dedicat a la vida extraterrestre i ovnis]. 

• «Una televisió demanda la NASA per aconseguir informació sobre OVNIS». Diari 

de Girona 23 d’octubre de 2003), p. 55. 

 

Observacions, deteccions i albiraments 
Llums al cel, pors aèries, màquines volants (observacions prearnoldianes) 

Part forana 

• «Alguna cosa com una aeronau. Concord i les rodalies excitades per l’aparició d’un 

misteri aeri». Nous Papers d’Ovnis, núm. 2 (desembre de 2015), p. 105-106. 

[Traducció de The Gastonia Gazette, 27 de juny de 1895]. 

• Edison Boaventura jr. «L’albirament del capità August Leverger». Nous Papers 

d’Ovnis, núm. 1 (desembre de 2014), p. 33-38. 

• Gerard Casademon. «Una notícia a la premsa espanyola sobre una aeronau a Granada 

l’any 1916». Nous Papers d’Ovnis, núm. 1 (desembre de 2014), p. 65-67. 

• «Fantasma d’avió destruït a Europa?». Nous Papers d’Ovnis, núm. 1 (desembre de 

2014), p. 85-86. [Traducció del Richmond Times Dispatch, 20 de desembre de 1914]. 

• «Llums estranyes». Nous Papers d’Ovnis, núm. 1 (desembre de 2014), p. 89-90. 

[Traducció del Lethbridge Herald Friday, 4 de desembre de 1964]. 

• «Muntaña lluminosa». Nous Papers d’Ovnis, núm. 1 (desembre de 2014), p. 87. 

[Traducció del Creston Review, 4 de juliol de 1924]. 

• «Nova bomba-V fent ziga-zaga». Nous Papers d’Ovnis, núm. 2 (desembre de 2015), 

p. 109. [Traducció del Nottingham Evening Post, 17 de gener de 1945]. 

• «Un fenomen natural?». Nous Papers d’Ovnis, núm. 2 (desembre de 2015), p. 107-

108. [Traducció del Leeuwarder Courant, 4 de febrer de 1915]. 

• «Una llum misteriosa». Nous Papers d’Ovnis, núm. 2 (desembre de 2015), p. 103-

104. [Traducció del Dundee Advertiser, 17 de novembre de 1885]. 

 

Plats voladors, ovnis i extraterrestres (observacions postarnoldianes) 

• Martí Flò. «On són els ovnis». Papers d’ovnis. Quaderns de treball, núm. 1 (Juny de 

2008), p. 2-4. 

• Martí Flò. «On són els ovnis (II)». Papers d’ovnis. Quaderns de treball, núm. 2 

(Desembre de 2008), p. 12-13. 

• Martí Flò. «On són els ovnis (III)». Papers d’ovnis. Quaderns de treball, núm. 4 

(Desembre de 2008), p. 2-9. 

 

Exterior 

• «La NASA investiga un possible ovni marcià». El Periódico de Catalunya (23 de 

març de 2004), p. 43. 

• «Un reputat astronauta xinès parla ara d´un ovni que va veure fa nou anys». Regio 7  

(7 de març de 2014), p. 24. 

 

Països Catalans  

• «Arriben els ovnis a Catalunya». Nous Papers d’Ovnis, núm. 1 (desembre de 2014), 

p. 91. [Traducció del Diari de Lleida, 3 d'abril de 1974]. 
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• Maria Teresa Blanco. «L’emprenta de l’ovni». El Periòdic d’Andorra (27 de maig de 

2002), p. 9. [Vídeo filmat per l’ufòleg Jesús Serrano. Alguns consideraren que es 

tractà d’un globus estratosfèric].  

• Joaquim Bohigas. «Detecten un ovni a la zona del Montseny la matinada de dissabte». 

Diari de Girona (20 d’agost de 2001), p. 11. 

• Gerard Casademon. «Falset 1984. Un altre cop la Lluna?». Nous Papers d’Ovnis, 

núm. 2 (desembre de 2015), p. 37-46. 

• «Fa 10 anys». Nous Papers d’Ovnis, núm. 1 (desembre de 2014), p. 93. [Publicat 

originalment a El Punt, 9 i 15 de novembre de 2004]. 

• «Localitzats dos ovnis a la serra de Collserola». Nous Papers d’Ovnis, núm. 2 

(desembre de 2015), p. 112. [Publicat anteriorment a Avui, 30 de novembre de 1985]. 

• Maties Morey. «El cas Hausmann». Nous Papers d’Ovnis, núm. 2 (desembre de 

2015), p. 5-30. 

• «Plat volador sobre Girona». Nous Papers d’Ovnis, núm. 2 (desembre de 2015), p. 

110. [Traducció de Diari de Girona, 1 d’agost de 1965]. 

• «Safareix». El Punt Diari (9 de novembre de 2004), p. 3. [Cas ovni a Girona]. 

• «Safareix». El Punt Diari (15 de novembre de 2004), p. 3. [Cas ovni a Girona]. 

• «Una dissenyadora gràfica diu haver vist un ovni». Diari de Girona (1 de maig de 

2001), p. 34. 

• «Una dona del Prat diu que va veure un ovni mentre estava estenent la roba». Regió 

7 (1 de maig de 2001), p. 13. 

• «Un globus captiu a la Diagonal de Barcelona disparà les especulacions». Nous 

Papers d’Ovnis, núm. 1 (desembre de 2014), p. 83-84. 

• «Un platet volador?». Nous Papers d’Ovnis, núm. 1 (desembre de 2014), p. 88. 

[Traducció del Diari de Girona, 9 de desembre de 1954]. 

• «Veïns d’Orriols asseguren que han vist un ovni volar pel cim del poble». Nous 

Papers d’Ovnis, núm. 2 (desembre de 2015), p. 113-114. [Publicat anteriorment a El 

Punt, 6 d’octubre de 1995]. 

 

Part forana 

• Jordi Ardanuy. «Un cas ovni de 1982 a Extremadura». Papers d’ovnis. Quaderns de 

treball, núm. 2 (Desembre de 2008), p. 11. 

• «Avions de la Força Aèria mexicana graven 16 ovnis a Campeche». Diari de Girona 

(13 de maig de 2004), p.43. 

• Toni Cano. «Una flota de 16 ovnis envolten un avió mexicà antidroga». El Periódico 

de Catalunya (13 de maig de 2004), p. 34. 

• «Demanen investigar els objectes lluminosos vistos a Mèxic». El Punt (13 de maig 

de 2004), p. 40. [Jaime Maussan]. 

• «Els ovnis de Mèxic eren boles de gas». El Periódico de Catalunya (15 de maig de 

2004), p. 46. 

• «”Invasió d’Ovnis” sobre el sud de l’Estat francès». Nous Papers d’Ovnis, núm. 2 

(desembre de 2015), p. 111. [Traducció de La Vanguardia, 18 de juliol de 1975]. 

• «La presència d’un ovni entorpeix el trànsit aeri de l'aeroport de la ciutat de Bremen». 

Diari de Girona (8 de gener de 2014), p. 40. 

• «La Xina té una nova prova d' observació d'un ovni ». Regio 7 (26 de juliol de 2007), 

p. 19. 

• Idoya Noain. «Un segle de FBI». El Periódico de Catalunya (29 de juny del 2008), 

Quadern del diumenge, p. 10-11. [Entre les 10 investigacions seleccionades s'inclou 

"L'ovni de Roswell"].  
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• «Onada d'ovnis al sud de la península». Nous Papers d’Ovnis, núm. 1 (desembre de 

2014), p. 92. [Publicat originalment a El Punt Diari, 15 de gener de 1984]. 

• «Un ovni als radars destorba el trànsit i afecta vols a l'aeroport de Bremen». Regió 7 

(8 de gener de 2014), p. 24. 

• «Un ovni pertorba el transit aeri de l’aeroport de Bremen». Nous Papers d’Ovnis, 

núm. 1 (desembre de 2014), p. 81-82. 

• «[Un OVNI va entorpir ahir el trànsit aeri a l'aeroport de Bremen]». Segre (10 de 

gener de 2014), p. 34. 

 

Sorolls marins 

• Josep Martinoy. «S’expedient X». El Punt  (6 d’agost de 2002), p. 17. [Sons d’origen 

desconeguts entre l'illa de sa Dragonera i el cap de Formentor]. 
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