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N O V E TATS EDITORIALS

Un passeig per les
propostes més interes-
sants de les editorials
universitàries per a 
la tardor de 2008,
amb un ventall de

possibilitats que s’estén a totes 
les àrees de coneixement.
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EL REPORTATGE
La triple hèlix, clau per 
al desenvolupament
El gran repte actual
de les institucions
d’educació superior
és agilitzar la
transferència de
coneixement a 
la societat.
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LA LECTURA DE...  
A N T O N I S E G U R A

20
L’ENTREVISTA
Antoni Estevadeordal:  

« Vivim un canvi 
de model de
c re i x e m e n t »
L’ e x p e rt en pro g r a m e s
de desenvolupament
asegura que la

cooperació internacional és un
instrument important per fomentar 
la c o o rdinació entre països.
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LA LECTURA DE... 
A N N A PA G A N S
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L A LECTURA DE... 
F E R R A N S Á N C H E Z

3 6
L A C R Ò N I C A
800 anys de Jaume I
Un repàs a
l’herència del rei que
va deixar la seua
e m p renta en la
configuració dels
t e rritoris de parla
c a t a l a n a .

Cap a un nou
model universitari

Vivim temps de canvi a tots els nivells. La nostra realitat experimenta modificacions

substancials en tots els seus vessants –social, econòmic, cultural– i ho fa a gran
velocitat. En aquestes circumstàncies, l’adopció d’una actitud proactiva, orientada a

la definició d’estratègies útils per fer front al canvi permanent, és un element essencial que

han de tenir en compte tant els individus com les org a n i t z a c i o n s .
En el cas de la universitat, el repte ha pres forma en l’espai europeu d’educació superior.

La Carta Magna de les Universitats Europees, signada a Bolonya, va obrir noves perspectives

i va marcar línies de treball més vinculades a una potenciació de les connexions de les
universitats amb l’entorn. Així, a la indissociable missió de docència i re c e rca de la universit a t
s’hi afegeix la transferència de coneixement, que va més enllà de l’activitat de formació, i es

v e rtebra en eixos com ara l’empre n e d o r, la innovació i el compromís social, i dóna lloc a
l’anomenada tercera missió. Aquest repte i la resposta que les nostres universitats hi
estan donant són motiu d’anàlisi en aquest segon número de BUC.

Però la transformació de la nostra universitat és un ingredient més de la transformació
social, que es fa palesa de forma potser més visible en el camp econòmic. L’economista
barceloní Antoni Estevadeordal, gerent d’Integració i Comerç del Banc Interamericà de

Desenvolupament, ens mostra la seva visió de les mutacions que experimenta el nostre
planeta, des de la perspectiva global d’un expert en política comercial i cooperació
regional a l’Amèrica Llatina i el Carib, l’Àsia i Europa.

En definitiva, parlem de canvis que ens conviden a la reflexió. I per això, a més de
mostrar les novetats editorials de les nostres universitats, BUC vol apropar aquests temes
als lectors fent una aposta per la divulgació. I sempre, des de la perspectiva de la nostra

cultura, que també és protagonista d’aquest número a través d’una crònica que analitza
l’herència que ens va deixar Jaume I. 800 anys després del naixement del monarca que
més ha marcat la nostra història comuna, la seva empremta està ben present a les

n o s t res vides i és part de la nostra cultura. En definitiva, de la nostra mirada sobre 
els canvis que ens envolten.
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Josep-Maria Terricabras Nogueras et alii
L’obra d’Eusebi Colomer

En la producció filosòfica d’Eusebi
Colomer, trobem tres grans centres d’in-
terés: l’estudi de Ramon Llull i de Nico-
lau de Cusa, els grans corrents de la filo-
sofia alemanya i, finalment, el diàleg filo-
soficoteològic. La formació, el tarannà i
els coneixements filosòfics, li havien con-
ferit una gran capacitat per al diàleg que
no veia com un recurs, sinó com un ele-
ment constitutiu de l’ésser humà.
Girona: Documenta Universitaria, Universitat de

Girona, Càtedra Ferrater Mora de Pensament

Contemporani, 2007 · 258 pàg. · 14 x 21 cm ·

Rústica · ISBN: 978-84-96742-40-6 · 18 

Priscilla Cohn et alii
La filosofia de Ferrater Mora

Un grup divers de pensadors subratlla
molts aspectes diferents del pensa-
ment de Ferrater: la seua ontologia, 
la psicologia i l’ètica, el seu ús de la
història, el tractament que fa de la ment,
la noció de seny, la preocupació per
l’estil, el desenvolupament primerenc 
a Xile, algunes semblances o diferèn-
cies amb el pensament de Dewey 
i G. E. Moore.
Girona: Documenta Universitaria, Universitat 

de Girona: Càtedra Ferrater Mora de Pensament

Contemporani, 2007 · 240 pàg. · 14 x 21 cm ·

Rústica · ISBN: 978-84-96742-39-0 · 17 

Miquel Barceló
Una història de la informàtica

L’objectiu d’aquest llibre és proporcionar
una ràpida introducció a la història d’una
tecnologia tan fonamental com és la
informàtica. Tot i que pot es pot utilitzar
com a llibre de text, s’ha escrit de mane-
ra entenedora, amb voluntat de divulga-
ció. Dos annexos ens acosten a la intro-
ducció de la informàtica comercial a
Espanya i a la intel·ligència artificial.
Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya,

2007 · Vullsaber, 59 · 120 pàg. · 17,5 x 12 cm ·

Rústica · ISBN 978-84-9788-636-9 · 5 

José Carlos Martínez Llario
Talleres prácticos de iniciación 
a PostGIS (Linux y PostgreSQL)

Aquesta publicació tracta d’introduir el
lector en la utilització de PostGIS, l’exten-
sió espacial de PostgreSQL. Sempre amb
exemples, s’estudien els tipus de geome-
tries, la matriu d’intersecció DE-9IM, els
operadors i predicats espacials, visualitza-
ció amb SIG d’escriptori lliure, connexió
a UMN MapServer i es fa una xicoteta
anàlisi espacial completa. 
València: Universitat Politècnica de València, 

2008 · 251 pàg. · 17 x 24 cm · Rústica · 

ISBN 978-84-8363-255-0 · 27,60 

Francesc Torralba
El sentit de la vida

El professor de Blanquerna-Universitat
Ramon Llull Francesc Torralba acaba
de publicar aquest llibre en el qual
ens omple d’arguments lúcids i ente-
nedors per trobar respostes a totes 
les preguntes que ens sorgeixen en 
la nostra incertesa de viure. 
Barcelona: Ara Llibres (Universitat Ramon Llull),

2007 · 160 pàg. · 13,5 x 20,9 cm · Cartoné ·

ISBN 978-84-96767-49-2 · 16,95 

GENERALITATS FILOSOFIA

Francesc Burguet Ardiaca
Las trampas de los periodistas

«Extensiones», la nova col·lecció de l’edi-
torial de la FCC Trípodos, publica la versió
en castellà del llibre del periodista i profes-
sor de la Universitat Ramon Llull Francesc
Burguet. En aquest assaig, Burguet fa
una aferrissada crítica del món periodístic
i proposa reformular l’ètica amb què tre-
ballen aquests professionals. 
Barcelona: Blanquerna Tecnologia i Serveis, SL

(Universitat Ramon Llull), 2008 · 296 pàg. ·

13,5 x 23 cm · Rústica · 

ISBN 978-84-935360-6-0 · 18,27 
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NOVETATS
EDITORIALS
A les pàgines següents, BUC presenta 

un total de 167 publicacions. És una bona

selecció de l’ampli ventall de novetats

bibliogràfiques que les universitats de la

Xarxa Vives proposen per aquesta tardor

de 2008. Un gran nombre de possibilitats 

en totes les àrees de coneixement, amb 

llibres que són resultat de l’intens treball

de docència i recerca que es desenvolupa

a les facultats i escoles. BUC és una

finestra a aquests coneixements que 

des d’ara es veu reforçada amb una 

versió electrònica (www.e-buc.com) 

que incorpora un àgil i potent canal 

de venda de les publicacions que editen

les nostres institucions universitàries.

SERVEIS
EDITORIALS
Universitat Abat Oliba CEU
CEU Ediciones
Tel.: +34 932 540 900
A/e: jbarrayc@uao.es
www.ceu.es

Universitat d’Alacant
Servei de Publicacions
Tel.: +34 965 903 480
A/e: publicaciones@ua.es
http://publicaciones.ua.es

Universitat d’Andorra
Tel.: +376 743 000
A/e: uda@uda.ad
www.uda.ad

Universitat Autònoma de Barcelona
Servei de Publicacions de la UAB/
Edicions UAB
Tel.: +34 935 811 022
A/e: sp@uab.cat
http://publicacions.uab.es

Universitat de Barcelona
Publicacions i Edicions de la
Universitat de Barcelona
Tel.: +34 934 035 436
A/e: comercial.edicions@ub.edu
www.publicacions.ub.es

Universitat de Girona
Servei de Publicacions
Tel.: +34 972 418 099 
A/e: publicacions@udg.edu
www.udg.edu

Universitat de les Illes Balears
Edicions UIB
Tel.: +34 971 172 499
A/e: info.edicions@uib.es
http://edicions.uib.es

Universitat Internacional 
de Catalunya
Servei de Publicacions
Tel.: +34 932 541 800
A/e: rmoncunill@uic.es
www.uic.es

Universitat Jaume I
Publicacions de la Universitat Jaume I
Tel.: +34 964 728 819 / +34 964
728 821
A/e: publicacions@uji.es
www.tenda.uji.es

Universitat Miguel Hernández d’Elx
Tel.: 966 658 500
A/e: info@umh.es 
www.umh.es

Universitat de Lleida
Edicions de la Universitat de Lleida
Tel.: +34 973 703 392
A/e: eip@eip.udl.es
www.publicacions.udl.cat

Universitat Oberta de Catalunya
Editorial UOC, SL
Tel.: +34 934 527 420
A/e: ediuoc@ediuoc.es
www.editorialuoc.com

Universitat de Perpinyà Via Domitia
Presses Universitaires de Perpignan
Tel.: +33 0468 662 296
A/e: pup@univ-perp.fr
www.univ-perp.fr 

Universitat Politècnica de Catalunya
Edicions de la Universitat
Politècnica de Catalunya, SL
Tel.: +34 934 137 540
A/e: edicions-upc@upc.es
www.edicionsupc.es

Universitat Politècnica de València
Editorial Universitat Politècnica 
de València
Tel.: +34 963 877 012
A/e: public@upvnet.upv.es
www.editorial.upv.es

Universitat Pompeu Fabra
Unitat d’Informació i Projecció
Institucionals
Tel.: +34 935 422 000
A/e: uipi@upf.edu
www.upf.edu

Universitat Ramon Llull
Gabinet de Comunicació 
de la Universitat Ramon Llull
Tel.: +34 936 022 200
A/e: gabco@rectorat.url.edu
www.url.edu

Universitat Rovira i Virgili
Publicacions URV
Tel.: +34 977 558 474
A/e: publicacions@urv.cat
www.urv.cat/publicacions

Universitat de València
Publicacions de la Universitat 
de València
Tel.: +34 963 864 115 
A/e: publicacions@uv.es
http://puv.uv.es

Universitat de Vic
Eumo Editorial
Tel.: +34 938 892 818
A/e: eumoeditorial@eumoeditorial.com
www.eumoeditorial.com
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Immanuel Wallerstein
L’universalisme europeu
La retòrica del poder

La intervenció occidental arreu del món
s’ha legitimat amb la defensa de valors
considerats universals. A partir de la
Il·lustració, l’universalisme europeu pren
un caire més aviat secular i posa l’accent
en conceptes com ara la civilització, el
desenvolupament i el progrés. En aquest
assaig Wallerstein argumenta que es trac-
ta d’una universalitat si més no discutible. 
València: Publicacions de la Universitat de

València, 2008 · 128 pàg. · 13 x 21 cm · 

Rústica · ISBN 978-84-370-7024-7 · 12 

Mario Bunge
Deu assaigs filosòfics i una
diatriba exasperada

En aquest volum, Bunge fa filosofia. 
El plantejament de Bunge té un fort
component de preocupació com un ele-
ment més de la seua visió global. La
racionalitat s’ha de portar a la gestió dels
afers del món. Per això proposa la incor-
poració de «tecnologies filosòfiques»,
que podran ajudar a aguditzar la cons-
ciència moral i la responsabilitat social
dels científics i de tots els ciutadans. 
Girona: Documenta Universitaria, Universitat 

de Girona, Càtedra Ferrater Mora de Pensament

Contemporani, 2007 · 248 pàg. · 14 x 21 cm ·

Rústica · ISBN: 978-84-96742-38-3 · 18 



Ramon Alcoberro i Pericay et alii
Ramon Turró, científic i pensador

Defensor d’un «realisme crític», rigorós en
la recerca, exigent en el mètode, Turró
defensava que «conèixer és preveure»,
però també sabia que un bon mètode
experimental no es pot refiar simplement
dels sentits. Llavors es mostra la mirada
incisiva i eficaç de Turró: per saber què hi
ha a fora, per entendre, ens en cal una
confirmació interna, aquella que ve dona-
da pel nostre organisme. 
Girona: Documenta Universitaria, Universitat 

de Girona, Càtedra Ferrater Mora de Pensament

Contemporani, 2007 · 196 pàg. · 14 x 21 cm ·

Rústica · ISBN: 978-84-96742-41-3 · 15 
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Victor Klemperer
Assaigs

Klemperer ens ofereix en aquests assaigs 
un nou besllum sobre la seua significació
intel·lectual, més enllà de les seues aporta-
cions com a periodista. Ací assenyala el caire
polític de Weltliteratur, reflexiona sobre la
manera d’evitar un procés com el que va
portar al nazisme, i s’aproxima al paper que
tingué l’exili en la filologia en termes de dis-
tanciament i llibertat. 
València: Publicacions de la Universitat de

València, 2008 · 156 pàg. · 11 x 18 cm · 

Rústica · ISBN 978-84-370-7132-9 · 12 

Sidi M. Omar
Los estudios post-coloniales 
Una introducción crítica

El gran potencial analític i crític dels
estudis postcolonials per a investigar 
la relació entre cultura i política, com
també els nous enfocaments que 
ofereixen per a transformar diversos
aspectes de la cultura moderna, han
fet augmentar l’interés per aquests
estudis. Aquesta excel·lent obra 
–vàlida per a estudiosos, crítics i estu-
diants– pretén satisfer la palpable
manca de treballs sobre aquest punt 
a l’Estat espanyol.
Castelló: Universitat Jaume I, 2008 · 

244 pàg. · 17 x 24 cm · Rústica · 

ISBN 978-84-8021-639-5 · 18 

Gemma Tribó i Traveria (coord.)
El Campus Mundet
Un entorn per descobrir

Reflecteix el diàleg permanent entre
el medi natural i el medi social, a 
través de l’acció humana, que ha
anat configurant una rica successió
de paisatges. Es pot copsar la riquesa
en geologia, flora i fauna i la seua
sostenibilitat. Es descobreixen 
aspectes socials i el patrimoni artístic,
com a expressió de la integració de
l’art en l’arquitectura. 
Barcelona: Publicacions i Edicions Universitat

de Barcelona. UBe, 2008 · 184 pàg. · 

24 x 28 cm · Rústica · 

ISBN 978-84-475-3254-4 · 35 

Lidia Fernández Donaire
La historia de la enfermería en 
el contexto del Espacio Europeo 
de Educación Superior 
Vivencia de un cambio

El llibre que presentem està basat en 
l’experiència viscuda durant el procés
de transformació de l’assignatura
d’Història de la Infermeria i Fonts
Documentals, emmarcat en el projecte
per adaptar les titulacions de la
Universitat Autònoma de Barcelona 
a les directrius europees. Serveix 
com a punt de referència per a tots
aquells docents que s’enfronten al
difícil repte de reconvertir una assig-
natura segons les noves exigències de
l’espai europeu d’educació superior. 
Bellaterra, Barcelona: Servei de Publicacions

de la Universitat Autònoma de Barcelona,

2008 · 74 pàg. · 16 x 23 cm · Rústica · 

ISBN 978-84-490-2527-3 · 9,62 

CIÈNCIES SOCIALS

Claude Carcenac
L’islam, un veí per conèixer

L’autora fa una aproximació a l’islam
per oferir-nos elements de reflexió i
respostes a les preguntes que sovint
ens fem sobre aquesta religió, que té
un sistema de valors propi i que és 
tan present al nostre entorn. Conèixer
l’altre no implica haver-ho d’acceptar
tot, sinó comprendre-ho des del seu 
univers mental, cosa a la qual vol 
contribuir aquesta obra.
Vic: Eumo Editorial, 2008 · 172 pàg. · 

11 x 18 cm · Rústica · 

ISBN 978-84-9766-265-9 · 9,50 

Jaume Vallverdú 
Las lenguas del espíritu
Religiones carismáticas y
pentecostalismo en México

El contingut d’aquesta obra s’inscriu
en un projecte d’investigació sobre els
«moviments religiosos carismàtics i
extàtics» amb l’objectiu d’avançar en 
la comprensió i interpretació de les
característiques que pareixen compartir
ambdós moviments. La reflexió teòrica
incideix tant en la dimensió personal 
i subjectiva dels fidels com en la
comunitària i institucional.
Tarragona: Universitat Rovira i Virgili, 2008 ·

240 pàg. · 17 x 24 cm · Rústica · 

ISBN 978-84-8424-113-3 · 16 

Julià Emperador, dit l’Apòstata
Contra els galileus

Julià s’inscriu en la polèmica anticris-
tiana mitjançant aquesta crítica del
cristianisme en nom de la filosofia neo-
platònica, el paganisme tradicional i 
el panteó grecollatí. Escrita el 363, es
perdé com a resultat dels decrets de
Justinià, però s’ha conservat gràcies 
a la seua reproducció en la refutació
de Ciril, patriarca d’Alexandria i de 
l’Església del segle V.
València: Publicacions de la Universitat de

València, 2008 · 113 pàg. · 11 x 18 cm ·

Rústica · ISBN 978-84-370-7102-2 · 10 

RELIGIÓ, TEOLOGIA

FILOSOFIA

Gonzalo Trespaderne Arnaiz
Els camins de la felicitat

Un grup d’adolescents rep del seu pro-
fessor l’encàrrec de fer un treball sobre
les teories ètiques formulades al llarg
de la història. A partir d’ací, les idees
de Sòcrates, els Sofistes, Plató, Epicur,
Kant, Nietzsche, etc. sobre com assolir
la felicitat, impregnaran les seues vides
i els ajudaran a afrontar els problemes
morals de la nostra societat.
Barcelona: Publicacions i Edicions Universitat 

de Barcelona. UBe, 2008 · 296 pàg. · 

17 x 24 cm · Rústica · 

ISBN 978-84-475-3292-6 · 17 

Ramon Xirau Subias et alii
El pensament de Joaquim Xirau

Xirau proposa una fenomenologia basa-
da en una metafísica de l’amor i orienta-
da cap a la reforma de la societat a tra-
vés de l’educació. El seu és un intent de
restauració de la unitat perduda del
món i de l’esperit. El que ell anomena
l’ordre de l’amor vol aconseguir la «per-
sonalització» de la realitat, mai objectiva
i tancada, sinó confluent i oberta. 
Girona: Documenta Universitaria, Universitat de

Girona, Càtedra Ferrater Mora de Pensament

Contemporani, 2007 · 232 pàg. · 14 x 21 cm ·

Rústica · ISBN: 978-84-96742-42-0 · 18 
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Pilar Cortés
Com es financen els partits polítics

Pilar Cortés, professora de dret a la
Universitat de Saragossa, analitza el sis-
tema de finançament dels partits polítics
a l’Estat espanyol, que combina el
finançament estatal amb donacions pri-
vades, d’acord amb la Llei del 4 de juliol
de 2007. L’autora també fa una aproxi-
mació al finançament públic de l’activi-
tat dels partits a altres estats europeus.
Vic: Eumo Editorial, 2008 · 170 pàg. · 

11 x 18 cm · Rústica · 

ISBN 978-84-9766-277-2 · 9,50 

Antoni Martorell Miralles
Des del meu balcó. Bastint 
la nostra identitat

Pregonament enamorat de la cultura
popular, particularment del folklore
musical balear, Antoni Martorell ve a
testimoniar-nos que de tot això n’ha 
fet una senyera gloriosa d’identitat
històrica, que, ultra l’afecte i amanyac
que ens reclama, implica un compro-
mís seriós de defensa i d’estudi 
d’aquest patrimoni.
Palma: Edicions UIB, 2008 · 336 pàg. · 

17 x 24 cm · Rústica · 

ISBN 978-84-8384-053-5 · 25 

Eduard Vinyamata Camp (ed.)
Conflictes i conflictologia

Aquest recull d’articles ens serveix
per a mostrar els horitzons de la con-
flictologia: reflexions sobre el terroris-
me, la lluita no violenta, la conflicto-
logia política, els conflictes de l’aigua,
els conflictes mercantils i laborals, la
por o la conflictologia policíaca són
un significatiu mostrari d’una altra
manera de transformar els conflictes.
Barcelona: Editorial UOC, 2008 · 178 pàg. · 

17 x 24 cm · Rústica · 

ISBN 978-84-9788-703-8 · 18 

Michael Warmer
Públicos y contrapúblicos

El concepte de públic és una forma cultural 
–o una ficció pràctica– present en la
modernitat d’una manera determinant.
Posseeix la mateixa universalitat que pos-
seeixen conceptes com els drets, les
nacions o el mercat. Els públics, però, exis-
teixen només si s’imaginen com a tals, si 
el teatre íntim de la «relacionalitat» amb
l’inconegut en un camp delimitat i, tanma-
teix, expansiu s’integra en el seu discurs. 
Bellaterra, Barcelona: Servei de Publicacions de

la Universitat Autònoma de Barcelona, Museu

d’Art Contemporani de Catalunya, 2008 ·

94 pàg. · 13 x 19,5 cm · Rústica · 

ISBN 978-84-89771-24-6 · 14,42 

Isabel Clua 
Género y cultura popular

La literatura fantàstica, el cinema 
de la ciència-ficció, la música pop,
les revistes per a adolescents, etc.
són molt més que productes en 
una cadena de consum; són també
el mirall on ens mirem i que ens 
contesta com podem pensar la 
nostra identitat.
Bellaterra, Barcelona: Servei de Publicacions

de la Universitat Autònoma de Barcelona,

2008 · 390 pàg. · 17 x 24 cm · Rústica ·

ISBN 978-84-490-2540-2 · 18,27 

José Ramón Lago Martínez, 
Javier Onrubia Goñi
Assessorament psicopedagògic 
i millora de la pràctica educativa

Aquesta obra proposa un conjunt de
procediments i recursos que els autors
consideren necessaris en els processos
d’assessorament psicopedagògic dirigits
a la millora de la pràctica docent a l’aula,
amb la finalitat d’assolir una educació
més inclusiva i capaç d’atendre tot 
l’alumnat, adaptant-se a la diversitat de 
les seues condicions personals i socials.
Vic: Eumo Editorial, 2008 · 224 pàg. · 

13,5 x 21,5 cm · Rústica · 

ISBN 978-84-9766-275-8 · 22 

Francesc Balagué, Felipe Zayas
Usos educatius dels blogs.
Recursos, orientacions i
experiències per a docents

Blogs, edublogs o quaderns de bitàcora. 
Fa escassament quatre anys, uns quants
professors pioners van començar a intro-
duir-los en l’àmbit escolar. L’evolució d’a-
quest fenomen ha estat espectacular i
cada vegada són més els serveis i recur-
sos disponibles. Aquest dossier té com a
finalitat considerar els usos i les possibili-
tats educatives dels blogs.
Barcelona: Editorial UOC, 2007 · 158 pàg.· 

17 x 24 cm · Rústica · 

ISBN 978-84-9788-694-9 · 16,50 
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Dolors Guix i Feixas, Pili Serra 
i Joaniquet
Donar, rebre i compartir. L’estructura
de l’aprenentatge cooperatiu a l’aula

Aquesta obra tracta de l’aprenentatge
cooperatiu, i ho fa donant-ne una visió molt
vinculada a l’escola i a pràctica de l’aula en
contextos no com si es tractara d’un mer
conjunt de tècniques: l’aprenentatge
cooperatiu és una manera d’entendre les
relacions i l’aproximació d’infants i mestres
entre ells, a l’entorn, al coneixement i en
darrer terme a la cultura. 
Girona: Documenta Universitaria, Universitat de

Girona, Institut de Ciències de l’Educació Josep

Pallach, 2008 · 228 pàg. · 16 x 23,5 cm · 

Rústica · ISBN: 978-84-96742-36-9 · 

25 · Inclou un CD 



P otenciar una major promoció de

l’emprenedoria, la recerca, la inte-

racció amb el món empresarial i

amb el territori de què forma part són els

objectius principals que es van fixar els

representants de la Xarxa Vives, participants

en el debat «La triple hèlix i el desenvolupa-

ment regional», organitzat a la Fundació

URV de Reus el passat 5 de juny. Un debat

en el qual també van ser presents adminis-

tració, empresariat i sindicats, on va quedar

constància que cal un enfocament més pro-

actiu per part de tots els estaments per a un

millor aprofitament del coneixement i esde-

venir més competitius en el mercat global.

En aquest sentit, Màrius Rubiralta,

secretari d’estat d’Universitats del Govern

espanyol i ex rector de la UB, va desta-

car que «hem d’aprofitar un canvi cultural

que implica donar importància a la formació
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EL REPORTATGE

La triple hèlix,
clau per al 
desenvolupament
Ja no n’hi ha prou d’assolir l’excel·lència en docència i recerca: el gran repte

actual de les institucions d’educació superior és transferir eficaçment el valuós

cabal de coneixement i innovació que generen cap al seu entorn social i econòmic.

Per aconseguir-ho, és fonamental que la triple hèlix formada per administració,

universitat i empresa multiplique vincles i n’agilitze la coordinació.
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continuada i millorar la cultura científica

i emprenedora a què hem arribat tard i

malament i que sovint hem confós amb

privatització. Emprendre no és només fer

empreses, és innovar. Per tal que el siste-

ma siga més efectiu, els agents de la triple

hèlix han de funcionar per igual i amb un alt

percentatge de coincidència». 

Seguint aquesta línia, la presidenta de

la Xarxa Vives i rectora de la Universitat de

les Illes Balears, Montserrat Casas, va

exposar una sèrie d’iniciatives que ja s’es-

tan duent a terme a la UIB: augmentar la

inversió en R+D+I, incentivar la creació, el

suport i la valoració d’empreses derivades

(spin-off) i promoure la cultura emprene-

dora dels estudiants mitjançant un progra-

ma multisectorial que inclou ajuts com

microcrèdits, cessió temporal de locals gra-

tuïts i lloguers assequibles. Els resultats són

realment satisfactoris, com ho demostra la

consolidació d’empreses molt innovadores

en camps tan diversos i útils per a les per-

sones com la robòtica i l’automatització,

l’estalvi energètic i el desenvolupament

sostenible, la profilaxi i la diagnosi, entre

d’altres. Segons la rectora Casas, «per aug-

mentar la competitivitat i la productivitat es

necessiten més persones amb educació

superior i apostar per les noves tecnologies

i la innovació».

Una altra proposta interessant de trans-

ferència del coneixement de la universitat a

la societat, en aquest cas plenament conso-

lidada, la constitueix el Programa Innova de

la Universitat Politècnica de Catalunya, que

des de fa una dècada ha ajudat a crear 190

empreses de sectors diversos i ha generat

més de 1.000 llocs de treball (en un 80 %

titulats superiors). L’eficàcia l’ha portat a for-

mar part de quatre xarxes d’excel·lència

europees i dues d’internacionals. 

Per tal de plantejar tant els avantatges

com els entrebancs amb què es troben

els joves universitaris en encetar una

aventura empresarial, durant la jornada

van explicar les seues experiències els

responsables de dues empreses de nova

creació de base tecnològica vinculades a

universitats: Josep Maria Gastó, responsa-

ble de l’empresa derivada Staitec Confi-

dence Data, creada amb el suport de la

URV i dedicada a la protecció de la priva-

citat en bases de dades, va assenyalar

que «la universitat no és un accionista

qualsevol: és un inversor convençut, aglu-

tinador d’interessos del territori i que

ens dóna una credibilitat i un valor afegit

intangible». D’altra banda, Ana Mai-

ques, una de les fundadores de Starlab

Barcelona SL –un centre interdisciplinari

dedicat a medi ambient, espai, energia,

salut i neurociència, vinculat a la UB, la

UPC i la UPV, entre altres institucions–, va

alertar que «al nostre país, el risc es veu

molt malament i això és fatal per al nostre

desenvolupament. Fins i tot un cop es té

un prototip que funciona, el camí fins a

ser producte comercial és llarg i costós.

Aquí no tenim un problema de coneixe-

ment, al contrari, el nostre sistema universi-

tari és excel·lent, amb bones tecnologies

que no tenen res a envejar de les dels EUA

o Alemanya, però falta suport a la comercia-

lització i facilitats de finançament».

Connectant amb la societat

Un obstacle que preocupa, i molt, és la bai-

xada sense fre de les matriculacions de

joves a la universitat i l’augment dels aban-

donaments, especialment a les carreres

purament humanístiques, científiques i tèc-

niques. Una situació provocada, d’una

banda, per la davallada demogràfica d’a-

questa franja d’edat i, de l’altra, per la impe-

rant cultura de la immediatesa i rebuig de

l’esforç que duu a una valoració a la baixa

del que aporten uns estudis superiors.

Segons Blanca Palmada, comissionada per

a Universitats i Recerca de la Generalitat de

Catalunya, «hi ha un problema de cost

d’oportunitats: els estudiants són atrets cap

a feines amb sous baixos però que cobrei-

xen les necessitats econòmiques bàsiques.

Per això caldria que rebessen un sou men-

sual i estimular-los perquè tinguen una visió

més propera dels centres de recerca».

Per atacar aquest problema, fa quatre

anys la Universitat Autònoma de Barce-

lona va endegar el Campus Ítaca, un pro-

grama socioeducatiu que té per objectiu

animar alumnat d’instituts de secundària

catalans –amb bones capacitats però

poc atrets per la formació superior– a

seguir estudiant després d’acabar l’ESO.

L’experiència, estructurada en tallers,

debats, xerrades i activitats de diferents

disciplines, té lloc durant dues setmanes

de juliol al campus de la UAB amb

resultats encoratjadors: cada any n’aug-

menta la participació –amb una signifi-

cativa presència d’alumnes immigrants– 

i el més important, canvia positivament la

percepció dels joves envers la universitat.

Segons la valoració de l’IES Santa Eulàlia

de Terrassa, amb alumnes participants al

Campus Ítaca, aquest programa «intro-

dueix els nois i les noies en una perspec-

tiva de futur que moltes vegades els sem-

blava utòpica i inaccessible».

Mitjançant una gran varietat de pro-

postes i formats, els centres de la Xarxa

Vives estan decidits a fer-se més visibles

i propers a la societat de què formen

part, i per això cada cop inverteixen més

esforços a desenvolupar recursos per a

amplificar la difusió social del coneixe-

ment. Una tasca imprescindible per a la

consolidació d’un sistema universitari

modern més obert a les demandes de la

societat sense renunciar en cap moment

a la independència de la seva línia docent

i de recerca. 

ELS PARCS CIENTÍFICS I TECNOLÒGICS
Els polígons industrials del segle XXI
Contribueixen decisivament al desenvolupament de les regions

Aquestes infraestructures físiques en què conviuen investigadors i empresa són,

en paraules de Francesc Xavier Grau, rector de la Universitat Rovira i Virgili,

«apostes d’elevat valor estratègic per al desenvolupament econòmic d’un territori.

En certa manera, els polígons industrials del segle XXI». De fet, des de la URV s’im-

pulsen quatre parcs científics i tecnològics de caràcter sectorial a la província de

Tarragona: indústria química i sociocultural (Tarragona), nutrició i salut (Reus),

turisme i oci (Vila-seca) i industria enològica (Falset). 

Altres universitats amb un fort compromís territorial que des de fa poc tenen

parc científic són la Miguel Hernández d’Elx, molt enfocat a l’àrea de la biotecno-

logia, amb un ambiciós projecte que preveu cinc edificis i unes 70 empreses en

la primera fase d’implantació, o la Universitat de Girona, que el setembre de 2007

va inaugurar el primer dels sis edificis que compondran el nou Parc Científic i

Tecnològic, amb empreses noves i d’altres de consolidades d’àmbits diversos:

biotecnològic, TIC-Media, turisme i gastronomia.

EL REPORTATGE

L’UJI construeix actualment el seu Parc Científic, Tecnològic i Empresarial (Espaitec).
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El model spin-off exemplifica l’aposta de la 

universitat per impulsar equilibradament recerca,

innovació i emprenedoria
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Per Mar Claramonte
Fotografies: Universitat Autònoma de Barcelona /

MECO, SL

Conferència «La triple hèlix i el desenvolupament regional (XIX Debat Universitari)», realitzada a la Fundació URV (Reus) el 5 de juny de 2008.
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Joan Tugores
I després de la globalització? 

La globalització és una referència
omnipresent. Els ciutadans en notem
les conseqüències en la vida quotidia-
na i això ens genera expectatives, però
també tensions. Quin efecte tindran
aquests canvis en la nostra economia?
I en la nostra cultura? Perdrem els pro-
gressos democràtics i de benestar
assolits al segle XX?
Vic: Eumo Editorial, 2008 · 170 pàg. · 

11 x 18 cm · Rústica · 

ISBN 978-84-9766-267-3 · 9,50 

Bartomeu Orell i Villalonga
Llegir i escriure al món rural
mallorquí, 1860-1930

Com la flama que, esmorteïda entre fos-
cors, il·lumina amb dificultat qualsevol
quadre de Georges de la Tour, l’alfabetit-
zació romangué durant segles gairebé
apagada en bona part de l’Europa occi-
dental, limitada especialment a l’àmbit
urbà i masculí. Precisament, l’objectiu
d’aquest treball és donar a conèixer la
recerca sobre la minva progressiva de
l’analfabetisme.
Palma: Edicions UIB, 2008 · 331 pàg. · 

17 x 24 cm · Rústica · 

ISBN 978-84-8384-002-3 · 25 

Inma Pastor (coord.)
Dones i homes a la URV. Un estudi
de les desigualtats per raó de gènere

Amb l’objectiu d’assolir la igualtat d’opor-
tunitats i la voluntat que aquesta igualtat
siga efectiva, la Universitat Rovira i Virgili
constata la necessitat de fer una radio-
grafia de la situació de desigualtat per
raó de gènere en aquesta institució.
L’estudi respon a la voluntat de millorar
la institució i garantir una igualtat real
d’oportunitats entre homes i dones.
Tarragona: Universitat Rovira i Virgili, 2007 · 

216 pàg. · 17 x 24 cm · Rústica ·

ISBN 978-84-8424-108-9 · 13 

Magdalena Cladera et alii
Exercicis d’introducció a
l’econometria

En aquesta publicació es recullen un
conjunt d’exercicis que tenen com a
objectiu permetre que l’alumnat treba-
lle els continguts del programa de l’as-
signatura Introducció a l’Econometria.
Aquest material és complementari als
materials didàctics Introducció a la
Inferència Estadística i Introducció 
a l’Anàlisi de Regressió Lineal.
Palma: Edicions UIB, 2008 · 203 pàg. · 

17 x 24 cm · Rústica ·

ISBN 978-84-8384-045-0 · 10 

Francesc Torralba Rosselló 

El teleespectador
paquiderm
El tractament
audiovisual 
del patiment
Cossos esqueixats, nens assassi-
nats sobre un bassal de sang,
dones plorant amb amargor sobre
els cadàvers dels marits: tot això 
–i molt més– ho hem vist per la
pantalla centenars de vegades.
Darrere la càmera la víctima es
deshumanitza, es converteix en 
un ésser d’una altra estirp, en algú
que no té res a veure amb el
teleespectador. S’obre un abisme
entre l’espectador i l’actor.

Palma: Edicions UIB, 2008 · 247 pàg. · 
16 x 24 cm · Rústica · 
ISBN 978-84-8384-032-0 · 25 
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Zoltán Dörnyei
Estratègies de motivació a l’aula
de llengües

La motivació és un dels factors clau
d’aprenentatge que determinen l’adqui-
sició satisfactòria d’una segona llengua
o llengua estrangera. Aquesta obra
adopta un enfocament pràctic per a la
docència de les estratègies de motiva-
ció a l’aula de llengües i forneix el
docent amb 35 d’aquestes estratègies
que podrà posar en pràctica amb 
els seus estudiants de llengua.
Barcelona: Editorial UOC, 2008 · 292 pàg. ·

17 x 24 cm · Rústica · 

ISBN 978-84-9788-702-1 · 20 

Gloria Pardo, Andrés Pedreño (ed.)
América Latina en la encrucijada
de la inserción internacional

Els aspectes de la inserció d’Amèrica
Llatina en l’economia internacional:
impacte de la globalització, comerç
exterior, inversions estrangeres, movi-
ments migratoris, noves tecnologies,
promoció del turisme, utilització de l’eu-
ro… És un llibre de molta utilitat, per
l’enfocament i abast multidisciplinaris,
per a professors, estudiants i tots els
que estiguen interessats en la matèria.
Alacant: Publicacions Universitat d’Alacant, 

2008 · 224 pàg. · 17 x 24 cm · Rústica · 

ISBN 978-84-7908-957-3 · 19 

Jordi Farré, Josep Fernández -
Cavia (ed.)
Comunicació i risc petroquímic 
a Tarragona. De les definicions 
a les pràctiques institucionals

En aquest treball diversos autors analit-
zen les responsabilitats institucionals en
els processos de comunicació de risc
dels polígons petroquímics a l’àrea de
Tarragona. Com a temàtica complexa i
estratègica, implica tant una oportunitat
per a les indústries com un repte per a
les polítiques públiques. Aquesta recerca
comunicativa innovadora obri noves vies 
de reflexió i eines d’intervenció.
Tarragona: Universitat Rovira i Virgili, 2007 · 

286 pàg. · 17 x 24 cm · Rústica · 

ISBN 978-84-8424-095-2 · 25 

Claustre de la URV
Pla d’igualtat de la Universitat
Rovira i Virigli

El primer Pla d’igualtat de la Universitat Rovira
i Virgili (2007-10) té l’objectiu d’implantar
accions positives per tal d’eliminar discrimina-
cions en el funcionament de tots els òrgans 
i competències i assegurar la qualitat de vida
de totes les persones. Aquest pla pot ser un
bon instrument per anar creant un nou pacte
acadèmic i social dins de la Universitat. 
Tarragona: Universitat Rovira i Virgili, 2008 · 

52 pàg. · 17 x 24 cm · Rústica · 

ISBN 978-84-8424-111-9 · 10 
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José María Franquet Bernis
Un modelo racional de organización
territorial. Aplicación a Cataluña

La divisió, l’organització i la gestió del territori
sobre el qual es fonamenten i es desenvo-
lupen les activitats humanes constitueixen
un clar exponent dels mòbils d’atenció per
part de les administracions públiques i els
seus administrats. Aquest estudi posa de
manifest l’acceptació del principi d’interac-
ció permanent i equilibrada entre l’econo-
mia i la geografia.
Barcelona: Universitat Internacional de

Catalunya, Associació d’Enginyers Agrònoms de

Catalunya, Ajuntament de Tortosa, 2008 · 

770 pàg. · 17 x 24 cm · Rústica · 

ISBN 978-84-936160-0-7 · 22 
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André Pigot
Les fonts del dret andorrà

L’autor enfoca el tema seguint l’evolu-
ció històrica de cadascuna de les fonts
del dret i situant-les respecte a les
fonts generals comunes a tots els 
països de tradició romanogermànica.
Fa una clara distinció entre les fonts
formals i les fonts reals. Cal emmarcar
aquest estudi dins del temari del curs
de postgrau en Dret Andorrà de la
Universitat d’Andorra.
Sant Julià de Lòria: Universitat d’Andorra,

Fundació Crèdit Andorrà, 2005 · 

167 pàg. · 15 x 21 cm · Rústica · 

ISBN 978-99920-1-585-8 · 24,77 

Francisco Oltra Climent
Dirección de organizaciones
(públicas)

Aquesta publicació pretén destacar la
importància que la direcció d’organitza-
cions té en la societat actual. El reconei-
xement de la importància de les tasques
de direcció i l’aplicació d’un codi ètic es
fan imprescindibles per a evitar el condi-
cionament dels criteris de gestió pública,
que condueix, al final, al desprestigi i a 
la corrupció de la cosa pública.
València: Universitat Politècnica de València,

2008 · 164 pàg. · 17 x 24 cm. · Rústica ·

ISBN 978-84-8363-251-2 · 18 

Diversos autors
Mapa de áreas de cambio e
innovación en la Comunidad
Valenciana

Un mapa complet de l’estructura indus-
trial de la Comunitat Valenciana i de la
seua dinàmica de producció. La infor-
mació que ofereix mostra el desenvolu-
pament dels diferents sectors, entre els
quals destaquen els que poden construir
una nova base industrial, fet que resulta
d’interés per a l’elaboració de les políti-
ques econòmiques comunitàries. 
Alacant: Publicacions Universitat d’Alacant, 

2008 · 204 pàg. · 17 x 24 cm · Rústica · 

ISBN 978-84-7908-970-2 · 18 

Antonio Blanc Altemir (ed.)
Europa Oriental: en la encrucijada
entre la Unión Europea y la
Federación Rusa

Les darreres ampliacions de la UE han
implicat l’adhesió d’una sèrie d’estats
que havien format part de l’àrea d’in-
fluència de l’antiga URSS. El llançament
de la PEV demostra el paper clau dels
veïns per una UE ampliada, en una
zona on hi ha en joc interessos primor-
dials per la mateixa UE, però en què
també Rússia vol tenir el seu paper.
Lleida: Edicions de la Universitat de Lleida,

2008 · 288 pàg. · 17 x 24 cm · Rústica · 

ISBN 978-84-8409-253-7 · 20 
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Isabel Junquera i Muriana
La prevenció de la contaminació
lumínica a Catalunya
Especial referència als municipis

Catalunya ha estat la primera comunitat
autònoma de l’Estat espanyol a dotar-se
d’una normativa per prevenir la contami-
nació lumínica. Aquesta publicació ofe-
reix als municipis una eina pràctica per
integrar en la seua gestió la protecció del
cel nocturn, que contribuirà a un impor-
tant estalvi energètic i econòmic i a l’asso-
liment d’un desenvolupament sostenible.
Tarragona: Universitat Rovira i Virgili, 2008 · 

152 pàg. · 17 x 24 cm · Rústica · 

ISBN 978-84-8424-099-0 · 13 

Nemesi Marquès Oste 
Les institucions públiques 
del Principat

El temari d’aquesta obra s’emmarca en 
el curs de postgrau de Dret Andorrà de 
la Universitat d’Andorra. S’exposa, sobre la
base comuna dels conceptes doctrinals,
l’estructuració pròpia i específica de les
institucions públiques andorranes.
Consta de dues parts: la 1a tracta les insti-
tucions anteriors a la Constitució i la 2a
s’ocupa de les institucions que n’emanen.
Sant Julià de Lòria: Universitat d’Andorra,

Fundació Crèdit Andorrà, 2005 · 372 pàg. ·

15 x 21 cm. · Rústica · 

ISBN 978-99920-1-568-1 · 24,77 

Agustí Segarra (coord.)
El Camp de Tarragona
Realitat actual i propostes per a la
planificació estratègica

Aquest estudi és un encàrrec de la
Generalitat de Catalunya a la Universitat
Rovira i Virgili a partir d’un conveni sig-
nat el 31 d’agost de 2006 que recull la
iniciativa de la mesa socioeconòmica del
Camp per dur a terme, en un futur pro-
per, la planificació estratègica del Camp
de Tarragona. Es proposen els aspectes
que s’han de tractar i el calendari de
treball per elaborar al pla.
Tarragona: Universitat Rovira i Virgili, 2008 · 

206 pàg. · 17 x 24 cm · Rústica · 

ISBN 978-84-8424-107-2 · 18 

Louisa Hanifi 
La dissolution du lien conjugal 
du vivant des époux (ses causes
et ses effets à travers la
jurisprudence algérienne)
Revue franco-maghrébine de droit n° 16

Aquest llibre presenta la legislació alge-
riana aplicable en cas de dissolució del
matrimoni durant la vida dels casats
(repudiació, divorci, separació…).
Insisteix sobre les discriminacions que
pateixen les dones malgrat la voluntat
més o menys sincera d’adaptació del
dret musulmà. (Prefaci de François-
Paul Blanc).
Perpinyà, Tolosa: Presses Universitaires de

Perpignan, Presses de l’Université des Sciences

Sociales de Toulouse, 2008 · 360 pàg. · 

14 x 21 cm · Rústica · 

ISBN 978-2-35412-024-5 · 22 

El precedent més immediat del nostre actual siste-
ma democràtic és, sens dubte, la II República, la
memòria de la qual durant la transició quedà, com
ens recorda Montserrat Duch, condicionada per
«un punt central de referència que opera sistemà-
ticament com a imatge negativa, reductora i limi-
tativa: la Guerra Civil». L’oblit de la República o
l’ocultament parcial o total del seu record respon
a un intent d’esborrar de la memòria i del present
polític (durant la transició) un conflicte que
enfrontà dramàticament les dues espanyes de
Machado, però que representa també una victò-
ria pòstuma de la dictadura franquista i de la
interpretació propagandística que va fer de la
Guerra Civil. En efecte, pel franquisme la Guerra
Civil fou la culminació inevitable del desordre i el
caos de la II República que conduïren al trenca-
ment d’Espanya (Estatut d’autonomia de
Catalunya) i a l’aparició de la violència política en
forma de persecució de les idees conservadores i
de la religió catòlica. S’amagava així el veritable
origen de la Guerra Civil, que no fou altre que el
cop d’Estat militar contra el sistema polític legal-
ment establert. I, en aquest sentit, la cronologia
és rellevant: la Guerra Civil no fou la culminació
inevitable de la II República, sinó, pel contrari, la
conseqüència, ara si inevitable, del cop militar del
18 de juliol de 1936. Fou el cop d’Estat militar que
va portar la violència política i no pas la República
la que va degenerar en violència política.

Aquesta reflexió inicial era necessària per situar
les aportacions recollides en el volum editat per
Montserrat Duch Plana, que suposa una important
contribució al coneixement de la II República
espanyola sense la contaminació interessada pos-
terior imposada pel franquisme, fins a l’extrem de
fer gairebé oblidar que tant la primera com la sego-
na república sucumbiren a la violència dels sectors
colpistes de l’exèrcit. Calen, doncs, obres que per-
metin recuperar la memòria de la II República i,
sobretot, de les seves aportacions més rellevants.
Des de les contribucions a l’organització territorial
de l’Estat (Josep Oliveras i Samitier), qüestió a
hores d’ara encara mal o insuficientment resolta; 
a les polítiques públiques de salut (Josep M.
Comelles), quines experiències l’exili va permetre
aplicar en altres indrets mentre ací es tancaven
totes les portes a continuar amb les pràctiques
desenvolupades durant els anys de la república; 

o els avenços en matèria educativa (Salomó
Marquès), tota una referència encara en els anys
de la transició, o la reforma agrària (M. Antònia
Ferrer Bosch) o els escriptors i escriptores catalans
(Montserrat Palau); passant per l’anàlisi de les con-
tribucions artístiques (Antonio Salcedo Miliani), les
aportacions literàries d’un Luis Cernuda (Manuel
Fuentes Vázquez); la relació entre l’Estatut d’auto-
nomia i la reforma de l’Estat, que no va tenir conti-
nuïtat perquè el cop d’estat militar ho va impedir i
que encara avui planteja problemes i resistències
que s’havien començat a superar als anys trenta
(Josep M. Roig i Rosich); sense deixar de banda
alguns dels problemes cabdals a què hagué d’en-
frontar-se la II República, com l’exercici que propo-
sa Joan Maria Thomàs per identificar els enemics
de la República; l’acurada anàlisi que fa Josep
Sánchez Cervelló de les febleses internes republi-
canes durant la Guerra Civil; o algunes de les
qüestions relacionades amb l’eficàcia i l’organitza-
ció militar que són recollides per Gabriel Cardona.
Finalment, la contribució de Montserrat Duch ens
retorna al present i a una de les qüestions que
centren el debat historiogràfic entorn de la memò-
ria o, per ésser més exactes, de la possible existèn-
cia i el per què d’una «(des)memòria republicana
en la Catalunya actual», com sovint demostra la
toponímia urbana i, sobretot, la manca d’interès
que fins fa poc han demostrat les institucions
democràtiques per recuperar els «espais de
memòria» i el discurs historiogràfic relacionat 
amb el passat republicà. Prova evident fou que 
el 50è aniversari de la II República va passar 
gairebé sense cap ressò institucional. 

En definitiva, un llibre que cal llegir per 
recuperar una part del nostre passat més recent
i per poder-ho fer des d’una perspectiva en posi-
tiu, no contaminada per la desmemòria que va
imposar el franquisme, que ens aproxima a un
millor coneixement d’allò que va representar 
la II República des de vessants molt diferents
(socials, polítiques, culturals, institucionals,
organitzatives, etc.) però totes arrabassades 
del record després de la desfeta de 1939.

Universitat de Barcelona
Agost de 2008

La II República espanyola 
Perspectives interdisciplinàries en el seu 75è aniversari

Montserrat Duch Plana (ed.)

Antoni Segura

LA LECTURA DE…

El volum suposa una

contribució important

al coneixement de la 

II República espanyola

sense la contaminació

interessada posterior

imposada pel 

franquisme

Tarragona: Universitat Rovira i Virgili, 2007 · 304 pàg. · 17 x 24 cm · Rústica · ISBN 978-84-8424-101-0 · 18 
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Diversos autors
Congreso Internacional sobre
Familia y Sociedad
La familia, paradigma de cambio social

Recull de les ponències presentades en
aquest Congrés Internacional celebrat el
passat mes de maig, fruit d’un debat
obert amb experts de prestigi reconegut
sobre qüestions de gran actualitat i inte-
rés públic entorn a la família, aportant
solucions i respostes des de l’estudi
científic i universitari. Hi participaren 
29 ponents i més de 300 congressistes,
provinents d’11 països.
Barcelona: Universitat Internacional de

Catalunya, 2008 · 426 pàg. · 15 x 21 cm ·

Rústica · ISBN 978-84-936160-3-8 · 15 · 

Castellà i anglès

Diversos autors
Nouvinguts, fins quan?
La incorporació de l’alumnat estranger
nouvingut al currículum ordinari. 
V Simposi: Llengua, Educació i Immigració

Reflexió teòrica i anàlisi d’experiències
sobre els processos de socialització i
d’acceleració dels aprenentatges neces-
saris per permetre la plena participació
de l’alumnat estranger nouvingut en el
currículum ordinari.
Girona: Documenta Universitaria, Universitat

de Girona, Institut de Ciències de l’Educació

Josep Pallach, 2008 · 280 pàgines · 

16 x 23,5 cm · Rústica · 

ISBN: 978-84-96742-21-5 · 23 

Silvio Previtera
Límits i identitat ètnica: 
una recerca a Fraga (Osca)

L’objecte d’estudi d’aquest treball és el
fet fronterer, concretament, el cas de la
Franja entre Aragó i Catalunya. Així,
s’aborden els efectes d’una nova reali-
tat, sorgida dels processos de diferen-
ciació autonòmics, i s’estudien les
complexes realitats nacionals d’aques-
ta nova «frontera calenta» entre dos
pobles i dues nacionalitats.
Lleida: Edicions de la Universitat de Lleida,

2008 · 136 pàg. · 17 x 24 cm · Rústica ·

ISBN 978-84-8409-250-6 · 12 

Montserrat Casalprim et alii
L’entorn virtual d’aprenentatge 
de la Universitat d’Andorra

Aquest document té dos objectius:
per una banda, descriure l’entorn 
virtual, les seues funcions i entitats
(capítols 3 al 7) i, per l’altra, consti-
tuir una guia per al professorat i 
l’alumnat, de la Universitat d’Andorra,
de l’ús de l’entorn virtual en la forma-
ció (capítols 8 al 12).
Sant Julià de Lòria: Universitat d’Andorra,

2006 · 71 pàg. · 14 x 20 cm · Rústica ·

ISBN 978-99920-0-437-1 · 12 

—
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Jaume Camps, Enric Vidal (coord.)
Familia, educación y género

Primer número de la col·lecció de
monografies de l’Institut d’Estudis
Superiors de la Família (IESF) de la
UIC, adreçat a especialistes de 
l’àmbit de l’educació, l’antropologia,
la filosofia i el dret. Estudia el paper
de la família en el context educatiu,
l’estreta vinculació entre gènere i
família, i el tractament de les diferèn-
cies de gènere en l’educació.
Barcelona: Universitat Internacional de

Catalunya, 2007 · 214 pàg. · 14,5 x 20 cm ·

Rústica · ISBN 978-84-936160-2-1· 12 

Anna Maria Gaya i Fuertes
La nostra cultura
Art, festes, llegendes i tradicions
populars a Lleida

És un estudi pedagògic dels diferents
elements singulars de la cultura 
lleidatana. Seguint el cicle anual de
les estacions es fa un repàs a les 
festes, llegendes i tradicions populars
que encara són vives en el nostre
calendari i, per tant, celebrades a la
ciutat. Està dissenyat com a material 
didàctic i esdevé una eina pràctica
per a totes les edats.
Lleida: Edicions de la Universitat de Lleida,

2008 · 208 pàg. · 21 x 21 cm · Rústica ·

ISBN 978-84-8409-251-3 · 25 

Miquel Gassiot i Matas
Com va néixer la Universitat
Ramon Llull

L’exrector de la Universitat Ramon Llull 
i actual professor de l’IQS ens apropa a
la fundació de la primera universitat pri-
vada d’Espanya, nascuda l’any 1991
amb la intenció de potenciar un ensen-
yament de qualitat de la mà de la unió
d’un grup de centres amb llarga tradició
formativa. El llibre fa una crònica de 
la creació, l’evolució i la consolidació 
d’un model d’universitat que avui és 
un referent nacional i internacional.
Barcelona: Publicacions de l’Institut Químic

de Sarrià (Universitat Ramon Llull), 2008 ·

232 pàg. · 26 x 21 cm · Rústica · 

ISBN 978-84-96700-06-2 · 47 

Maria Pallisera et alii
Anem a treballar. Programa 
de formació sociolaboral
Quadern de l’educador. (2 volums)

Anem a treballar és un programa de
formació aplicable a diferents
entorns. Es prepara els joves per a la
transició a la vida activa i constitueix
una proposta de treball oberta, la
finalitat de la qual és que es puga
adaptar a les necessitats de cada un
dels alumnes i a les característiques 
dels mateixos entorns de formació.
El primer volum us presenta el Quadern
de l’educador. El segon volum us
presenta el Quadern de l’estudiant.
Girona: Universitat de Girona, 2008 · 

198 pàg. · 21 x 29 cm · Rústica · 

ISBN 978-84-8458-261-8 · 13 

Pere Pastor Vilanova (coord.)
Dret administratiu andorrà

Aquest treball constitueix una recopilació
de les classes de dret administratiu
andorrà en el postgrau de Dret Andorrà
de la Universitat d’Andorra. És una obra
col·lectiva elaborada per pràctics del dret
amb una dilatada trajectòria professional
a Andorra. L’objecte d´aquesta obra és
difondre el coneixement del dret admi-
nistratiu d’Andorra, recollit de manera
ordenada i completa.
Sant Julià de Lòria: Universitat d’Andorra,

Fundació Crèdit Andorrà, 2006 · 360 pàg. ·

15 x 21 cm · Rústica · 

ISBN 978-99920-1-636-7 · 24,77 

Eliseo Gómez-Senent Martínez, 
M. Carmen González Cruz
Teoría y metodología del proyecto

Aquest llibre aborda l’aspecte més
conceptual de l’activitat projectual, els
conceptes relacionats amb la teoria del
projecte i les estratègies i metodologies
que és necessari aplicar a l’hora de
tractar el desenvolupament de qualse-
vol projecte. Està estructurat en 5
capítols, seguit d’un apartat de qües-
tions i finalment, la bibliografia.
València: Universitat Politècnica de València,

2008 · 105 pàg. · 17 x 24 cm · Rústica · 

ISBN 978-84-8363-252-9 · 11,90 

Fernando Jiménez Mier y Terán
Batec
Historia de vida de un grupo de maestros

Considerat com a moviment, els «bate-
quistes» tenien com a objectiu infondre
al poble l’amor per l’escola i experimen-
tar de forma crítica dins el marc escolar
nous mètodes educatius. Grup Batec 
fou present a la vida educativa de Lleida
i província durant el període imme-
diatament anterior al naixement de 
la II República Espanyola i fins al final.
Lleida: Edicions de la Universitat de Lleida,

2007 · 176 pàg. · 17 x 24 cm · Rústica ·

ISBN 978-84-8409-233-9 · 15 

M. Luisa Rodríguez Moreno (coord.)
Dels estudis universitaris al món
del treball
La construcció del projecte professional

Com iniciar amb seguretat la transició
cap al món universitari? Com conèixer
el futur professional quan s’acaben els
estudis universitaris? Com gestionar les
sortides laborals? Com construir el pro-
jecte vital i professional adient amb els
propis interessos i aspiracions? Amb 
la lectura del llibre i la interacció amb
els exercicis d’autoanàlisi que proposa, 
es poden començar a respondre
aquestes qüestions.
Barcelona: Publicacions i Edicions Universitat de

Barcelona. UBe, 2008 · 162 pàg. · 13 x 20 cm ·

Rústica · ISBN 978-84-475- 3278-0 · 12 ·
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NOVETATS EDITORIALS

CIÈNCIES SOCIALS
m www.e-buc.com

CIÈNCIES SOCIALS



CIÈNCIES APLICADES,
MEDICINA, TÈCNICA

Emili Giralt i Raventós (dir.), 
Josep M. Salrach (coord.)

Història agrària
dels Països
Catalans
Edat Moderna (volum 3)
S’hi examinen les conjuntures secu-
lars, les transformacions dels con-
reus i de les tècniques (amb atenció
especial a la vinya i el vi) i les
estructures socials. Les diferències
entre els territoris catalans rauen en
bona part en el distint paper que la
noblesa o els sectors urbans tenen
en les relacions socials agràries, en
les quals la pagesia tendeix a erosio-
nar la renda feudal.

Barcelona: Universitats dels Països Catalans, Fundació
Catalana per a la Recerca i la Innovació, 2008 · 
630 pàg. · 21 x 29,7 cm · Cartoné · 
ISBN 978-84-475-3284-1 · 59 

—
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Alicia Mateos Ronco, 
Rafael Molero Prieto
Contabilidad de Sociedades
Supuestos prácticos

La comptabilitat de societats té com 
a objecte l’estudi de les particularitats
comptables que presenta la normativa
mercantil, per la qual cosa resulta obli-
gat conèixer aquesta última per a la
comptabilització de les distintes opera-
cions allí regulades. El llibre aborda les
operacions realitzades per les societats
basant-se en la recentment reformada
legislació mercantil.
València: Universitat Politècnica de València,

2008 · 396 pàg. · 17 x 24 cm · Rústica · 

ISBN 978-84-8363-265-9 · 40,20 

Oliva Mosteiro Vilar et alii
Tots som iguals i alhora diferents
Manual d’educació sexual 
per a discapacitats

No es pot amagar la sexualitat de les
persones amb discapacitat i cal ajudar-
les a superar els problemes amb què
es puguen trobar –tant psíquics com
físics– per tal que puguen gaudir
d’una vida sexual plenament satis-
factòria. Vol contribuir a minvar els
obstacles que, a vegades, es troben
els professionals pel que fa a eines i
recursos pedagògics per educar en
matèria de sexualitat aquestes persones.
Barcelona: Publicacions i Edicions Universitat

de Barcelona. UBe, 2008 · 120 pàg. · 

17 x 24 cm · Rústica · 

ISBN 978-84-475- 3228-5 · 22 

Josep Lluís Micó, Pere Masip
Serveis i servituds digitals. Les eines
tecnològiques de la vida quotidiana

Internet, els mòbils, les agendes electrò-
niques,els GPS, MP3 o MP4, la TDT,
etc. ens faciliten la feina, ens propor-
cionen lleure, ens comuniquen amb el
món? O bé ens esclavitzen? Aquesta
obra constitueix una presentació clarivi-
dent d’aquests productes, aplicacions
i fenòmens, amb els seus avantatges
i inconvenients, que han canviat
també la nostra percepció del món.
Vic: Eumo Editorial, 2008 · 170 pàg. · 

11 x 18 cm · Rústica · 

ISBN 978-84-9766-266-6 · 9,50 

Lázaro López Andrés
Problemas de hidráulica II

Aquest representa una continuació 
d’altres títols d’aquesta editorial 
–Manual de Hidráulica i Problemas
de Hidráulica– que recull els proble-
mes que plantegen en l’assignatura
d’Hidràulica i inclou, amb solucions,
qüestions d’hidrostàtica, canonades,
bombes hidràuliques i canals. El propò-
sit didàctic facilita tant l’assimilació de la
teoria com l’aplicació pràctica.
Alacant: Publicacions Universitat d’Alacant, 

2008 · 340 pàg. · 17 x 24 cm · Rústica · 

ISBN 978-84-7908-953-5 · 22 
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Jesús Bisbal Riera
Manual d’algorísmica
Recursivitat, complexitat i disseny
d’algorismes

Aquest manual explica de forma clara i
directa els conceptes que plantegen
més dificultats en algorísmica: recursivi-
tat, anàlisi d’algorismes i programació
estructurada. En tots els casos les expli-
cacions es motiven i s’acompanyen
sempre d’exemples concrets, seleccio-
nats per ser d’una natura que l’estudiant
coneixerà per la seua experiència ante-
rior en altres matèries.
Barcelona: Editorial UOC, 2008 · 212 pàg. · 

17 x 24 cm · Rústica · 

ISBN 978-84-9788-570-6 · 16 

Abdelhaq El Jaï et alii
Systèmes dynamiques
Analyse et contrôle des systèmes localisés

Obra sobre l’anàlisi i el control òptim 
d’algunes classes de sistemes dits localitzats
(sistemes dinàmics que fan aparèixer l’única
variable del temps). Destinada als estudiants
i als investigadors que desitgen aprofundir
els seus coneixements en l’anàlisi i el control
dels sistemes dinàmics localitzats discrets 
o continus, als estudiants de llicències, 
màsters o alumnes enginyers.
Perpinyà: Presses Universitaires de Perpignan,

2008 · 242 pàg. · 16 x 24 cm · Rústica ·

ISBN 978-2-35412-025-2 · 30 

Francesc Aràndiga, Pep Mulet
Càlcul numèric

En problemes matemàtics d’elevat
interés per la seua riquesa teòrica i per
la seua aplicabilitat en diversos camps
científics, el vessant pràctic requereix
de tècniques numèriques avançades.
Aquest text serveix com a introducció a
l’estudi d’aquestes tècniques numèri-
ques, tenint en compte la seua aplica-
bilitat i el rigor en el desenvolupament. 
València: Publicacions de la Universitat de

València, 2008 · 268 pàg. · 16 x 24 cm ·

Rústica · ISBN 978-84-370-6982-1 · 20 

Luis Miguel García Raffi et alii
Problemas de cálculo I

Aquest llibre de problemes és un com-
plement adequat per a les assignatures
de matemàtiques bàsiques, com el
Càlcul o l’Anàlisi Matemàtica, impartides
habitualment en els primers cursos de
les titulacions d’Enginyeria, Arquitectura o
Ciències. Cobreix els temes de funcions
reals de variable real (límits, continuïtat,
derivabilitat, integració pròpia i impròpia).
València: Universitat Politècnica de València,

2008 · 205 pàg. · 17 x 24 cm · Rústica · 

ISBN 978-84-8363-256-7 · 22,70 

Josep Vila Subirós (ed.)
La conservació del patrimoni natural 
i la biodiversitat
VI Jornades sobre l’Alta Garrotxa

Els dies 31 de maig i 1 de juny de
2007 van tenir lloc a Tortellà (Alta
Garrotxa) les VI Jornades sobre l’Alta
Garrotxa amb el títol La conservació 
del patrimoni natural i la biodiversitat.
En aquella ocasió es va fer balanç del
conjunt de programes que es desenvo-
lupen a fi de conèixer la rica biodiversi-
tat a què dóna cabuda aquest espai
natural protegit, amb referència a les
legislacions catalana i europea i a la
necessitat de fer-ne un seguiment. 
Girona: Universitat de Girona, 2008 · 198 pàg. · 

17 x 24 cm · Rústica · 

ISBN 978-84-8458-266-3 · 12 

Heribert Figuerola, Víctor Nacenta
La societat i el canvi climàtic

El canvi climàtic i l’escalfament del planeta
són un fet. Malgrat la presa de consciència
de molts ciutadans i d’alguns governs, d’al-
tres resten indiferents al problema. Els autors
de l’obra creuen que som a temps d’actuar i
que s’ha de fer des de tots els àmbits. La
informació i el coneixement poden generar
opinions i accions clarament favorables al
respecte del medi ambient.
Vic: Eumo Editorial, 2008 · 170 pàg. · 

11 x 18 cm · Rústica · 

ISBN 978-84-9766-274-1 · 9,50 

Diversos autors
Itinerarios geológicos por la
provincia de Alicante

El treball de camp és essencial en l’apre-
nentatge de la geologia perquè l’alumnat
comprove la vinculació entre els aspec-
tes teòrics de la matèria i el seu entorn.
Aquests itineraris, a banda de mostrar
l’extraordinari patrimoni geològic
d’Alacant, incideixen en la voluntat de
crear una societat que valore i respecte
el medi natural.
Alacant: Publicacions Universitat d’Alacant, 

2008 · 318 pàg. · 17 x 24 cm · Rústica · 

ISBN 978-84-7908-972-6 · 18 · 

Inclou un CD

Carles Lalueza Fox
Quan érem caníbals

El canibalisme és un tema que desperta
una fascinació general a la nostra civilit-
zada societat, una fascinació que es
transforma en morbositat quan especu-
lem amb la possibilitat que en alguna cul-
tura del passat haguera estat un costum
corrent i àmpliament acceptat. En un
recorregut que abasta gairebé un milió
d’anys ens dóna una visió nova i certa-
ment inquietant de l’ànima humana.
Barcelona: Publicacions i Edicions Universitat

de Barcelona. UBe, 2008 · 108 pàg. · 

15 x 20 cm · Rústica · 

ISBN 978-84-475-3290-2 · 12 
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Fructuós Mañà Reichach
Estructures a l’edificació

En explicar la tecnologia històrica, és fàcil
caure en l’error de creure-se-la, és a dir,
creure que els fets van succeir tal com
ens els imaginem. Els «moments cons-
tructius» són quasi irreproduïbles (si no
es redacta un as build que, en calent,
reculla les decisions adoptades).
Barcelona: Edicions UPC, 2008 · 142 pàg. · 

21 x 24 cm · Rústica · 

ISBN 978-84-8301-950-4 · 24 



Fernando Martínez-Pintor, Núria
Durany Pich

Fibromialgia,
dolor de espalda:
Dos maneras de
expresar el estrés 
y el sufrimiento
Superada ja la visió cartesiana, 
que considerava independents les
malalties del cos de les malalties 
de la ment, pacients i metges
tenen l’obligació de tornar la mirada
a l’home malalt, en el sentit més 
global i humanista del terme.
L’experiència clínica d’un reumatò-
leg i el rigor científic d’una investi-
gadora en neurociències donen
una visió biopsicosocial del malalt.

Barcelona: Universitat Internacional de Catalunya,
Cultivalibros, 2008 · 150 pàg. · 13,5 x 21 cm ·
Rústica · ISBN 978-84-936160-1-4 · 20 
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Andrés López Pita
PAC Infraestructuras ferroviarias 
y Explotación de líneas de ferrocarril

Aquest llibre és fruit de l’interès de 
la comunitat científica per disposar
d’una obra que reflectisca l’estat
actual de coneixements de les infra-
estructures i l’explotació de línies de
ferrocarril. Els destinataris són, d’una
banda, els professionals que desen-
volupen l’activitat en el dia a dia i, 
de l’altra, els que desitgen formar-se
en aquesta disciplina.
Barcelona: Edicions UPC, 2008 · 992 pàg. ·

23,50 x 26 cm. · Cartoné · 

ISBN 978-84-8301-964-1 · 250 

Antoni Belda Antolí, Francisco
Bellod Calabuig
Plantas medicinales de la 
Sierra de Mariola

La recerca, l’estudi i la classificació dels
recursos naturals és avui una necessi-
tat. S’ofereixen aquí els resultats del tre-
ball de camp –desenvolupat a la Serra
de Mariola per dos biòlegs alcoians– 
on l’anàlisi detallada de la natura autòc-
tona es combina amb el descobriment
de la necessitat de recuperar el patri-
moni cultural, rural i natural valencià.
Alacant: Publicacions Universitat d’Alacant, 

2007 · 298 pàg. · 14 x 21,5 cm · Cartoné · 

ISBN 978-84-7908-906-1 · 24 

Andrea Salandín et alii
60 Problemas resueltos de
Mecànica de Estructuras

Es tracta d’una col·lecció de problemes
resolts de Mecànica d’Estructures.
S’estudien l’estàtica de sòlids rígids plans
en dos dimensions, els mètodes d’obten-
ció dels esforços axials en barres d’una
estructura articulada plana, l’obtenció de
lleis i diagrames de les accions internes
en bigues i pòrtics, el comportament
elàstic per a un estat de càrrega donat.
València: Universitat Politècnica de València,

2008 · 207 pàg. · 17 x 24 cm · Rústica · 

ISBN 978-84-8363-258-1 · 22,90 

Diversos autors
Materiales cerámicos III

Recopilació dels treballs presentats a la
tercera edició de la càtedra Ceràmica de
la Universitat Internacional de Catalunya.
S’agrupen entorn de quatre famílies que
investiguen com transcendir el format 
de les peces ceràmiques en el contorn
(peces cel·lulars), en el perfil (peces per-
filades), en la volumetria (peces faceta-
des) i en la densitat (peces cavernoses).
Barcelona: Universitat Internacional de

Catalunya, 2008 · 75 pàg. · 17 x 24 cm ·

Rústica · ISBN 978-84-612-2435-7 · 12 

M. Pilar Conesa García, 
Rafael Cubel Cubel
Administració i direcció
d’organitzacions «Una visió humana»

Aquest manual persegueix un acosta-
ment als processos d’administració de
les organitzacions i a l’estudi d’algunes
de les seues àrees funcionals. Es tracten
els aspectes relacionats amb les fun-
cions de l’administració, amb un èmfasi
especial en la funció directiva i s’analit-
zen importants àrees funcionals: finança-
ment, inversió, costos i màrqueting.
València: Universitat Politècnica de València,

2008 · 203 pàg. · 17 x 24 cm · Rústica · 

ISBN 978-84-8363-250-5 · 22,50 

B
U

C
U

N
IV

ER
SI

TA
T
|

C
U

LT
U

R
A
|

LL
IB

R
ES

—
18

B
U

C
U

N
IV

ER
SI

TA
T
|

C
U

LT
U

R
A
|

LL
IB

R
ES

Roser Valls (coord.)
Infermeres catalanes a la 
Guerra Civil espanyola

Testimoniatges d’infermeres catalanes
que van desenvolupar la professió
durant la Guerra Civil espanyola (1936-
1939). Les aportacions evidencien la
fortalesa i l’enginy per plantar cara a
les dificultats en situació de guerra.
Mostren una realitat poc coneguda,
basada en relats i experiències d’infer-
meres que van cuidar, pal·liar el 
sofriment, acompanyar i van donar 
el millor d’elles mateixes.
Barcelona: Publicacions i Edicions Universitat

de Barcelona. UBe, 2008 · 164 pàg. · 

17 x 24 cm · Rústica · 

ISBN 978-84-475-3272-8 · 20 

Àlex Monasterio Uría
Columna sana

El fisioterapeuta i professor de l’EUIFN
exposa en aquest llibre les diferents
àrees científiques d’estudi que fan
referència a la columna vertebral.
També s’hi expliquen les bases sobre
el funcionament de la columna i els
orígens dels problemes més comuns,
es destaca la importància dels mals
hàbits posturals o de moviment en 
l’aparició dels diferents processos
patològics i dolorosos i es detallen les
actituds correctes per a l’adequada 
utilització de la columna.
Badalona: Paidotribo (Universitat Ramon

Llull), 2008 · 386 pàg. · 15 x 22 cm ·

Rústica · ISBN: 978-84-8019-962-9 ·

31,72 

Vicent Montalt Resurrecció, Maria
González Davies
Medical Translation Step by Step.
Learning by Drafting 

Els professor de la Universitat Jaume I
i la professora de la Universitat
Ramon Llull presenten en aquest 
llibre un enfocament pedagògic de la
traducció mèdica basat en tasques
centrades en l’alumnat, en l’aprenen-
tatge i en la interacció entre tots els
participants del procés educatiu. 
Les tasques apropen l’alumnat al
coneixement operatiu i declaratiu, i
afavoreixen l’exploració tant del pro-
cés com del producte de traducció. 
Manchester: St. Jerome (Universitat Ramon

Llull), 2007 · 252 pàg. · 16,8 x 24,4 cm ·

Rústica · ISBN 978-1-900650-83-0 · 18 

Jesús Palomar Vázquez
Programación en sistemas 
de información geográfica
ArcObjects y VBA en ArcGIS Desktop

Aquesta publicació pretén donar suport
als usuaris d’ArcGIS® que necessiten
automatitzar noves funcionalitats dins
d’ArcMap™. Als continguts teòrics ini-
cials els segueix una àmplia bateria 
d’exercicis pràctics centrats en algunes
de les tasques més comunes en un 
SIG i desenvolupats sobre ArcObjects™
dins de l’entorn de Visual Basic per a
aplicacions (VBA).
València: Universitat Politècnica de València,

2008 · 218 pàg. · 17 x 24 cm · Rústica · 

ISBN 978-84-8363-260-4 · 23,90 

Escola d’Hoteleria de les Illes Balears
La cuina de les Illes de sempre, avui

Reuneix més de cent receptes que com-
binen deliciosament la cuina tradicional
de les illes amb les darreres innovacions
gastronòmiques. El receptari està
organitzat en tres seccions: selecció
de primers, selecció de segons i selec-
ció de postres. Aquest treball és el resul-
tat d’uns anys de molta feina de recerca
i d’investigació de les arrels històriques
de la nostra gastronomia.
Palma: Universitat de les Illes Balears, 

2008 · 171 pàg. · 20 x 25 cm · Rústica · 

ISBN 978-84-611-8292-3 · 20 · 

Català, espanyol

Alexandre Merí et alii
Atlas de puntos clave musculares
en la pràctica clínica

El professor de l’EUIFN Alexandre Merí
és un dels autors d’aquesta obra que
vol ser un referent per a tots els profes-
sionals que tracten la musculatura
esquelètica. El llibre s’organitza en fitxes
que recullen pràcticament tota la mus-
culatura i algunes vísceres, i que deta-
llen la localització i la descripció muscu-
lar, les maniobres d’exploració…
Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana

(Universitat Ramon Llull), 2008 · 278 pàg ·

17 x 25 cm · Rústica · 

ISBN: 978-84-7903-294-4 · 48,08 

Juan Bisquert et alii
Sensor d’humitat de la terra 
per al control del reg

Fins al moment no hi ha en el mercat
un mètode fiable i econòmicament via-
ble que analitze la disponibilitat d’aigua
en el sòl i que en controle el subminis-
trament. El sensor d’humitat de la terra
que es mostra en aquest llibre vol
superar aquest dèficit tecnològic. Com
a resultat final de tot l’estudi, se n’ha
obtingut un producte molt competitiu.
Castelló: Universitat Jaume I, 2008 · 104 pàg. ·

17 x 24 cm · Rústica · 

ISBN 978-84-8021-649-4 · 12 
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ntoni Estevadeordal assegura que si

no s’hagués dedicat a l’economia, hauria

estat arquitecte. El director del Depar-

tament d’Integració i Comerç del Banc

Interamericà de Desenvolupament (BID),

institució d’ajuda al desenvolupament per

l’Amèrica Llatina i el Carib, explica que els

economistes, com els bons arquitectes,

han de tenir uns sòlids coneixements tèc-

nics però també una gran sensibilitat artís-

tica. Després d’estudiar a la Universitat de

Barcelona, una beca li va permetre viatjar

als Estats Units, per fer el doctorat a la Uni-

versitat de Harvard, on va acabar donant

classes, i on diu haver tingut el privilegi de

coincidir amb Andreu Mas-Colell. Actual-

ment coordina programes de cooperació

internacional amb l’Organització Mun-

dial del Comerç, el Banc Mundial, el Fons

Monetari Internacional, la Unió Europea

i les Nacions Unides.

Què és la globalització?

Parlem de la globalització com si fos un

fenomen nou, però de fet és un procés

que comença a finals del segle XIX amb els

grans moviments migratoris transoceànics

i amb els fluxos comercials i financers. Ara

estem vivint una altra onada d’aquest procés

d’interdependència econòmica creixent, en

gran mesura vinculat a importants trans-

formacions tecnològiques a les comuni-

cacions i el transport. No afecta només la

mobilitat de les persones, les mercade-

ries o el capital, també afecta les idees i

el coneixement.

Quins són els efectes per al nord i el sud? 

Varia molt entre els mateixos països del

nord o del sud, com per exemple amb el

progrés que han experimentat països

com Corea, o el canvi econòmic que estan

vivint la Xina, l’Índia o el Brasil.

Quin paper hi té la cooperació?

En part a causa de la globalització, molts

països en desenvolupament tenen avui

més accés a recursos de finançament

extern o poden dedicar-ne més al desen-

volupament. Els països amb recursos

naturals importants s’han beneficiat per

exemple de la bonança dels preus de pro-

ductes bàsics. Això és cert per a alguns

països, però no per a molts d’altres per als

quals la cooperació internacional segueix

sent indispensable.

Quins són els seus límits?

La cooperació internacional no s’ha d’en-

tendre només com un mecanisme de

transferència de recursos financers entre

rics i pobres, és molt més que això. Els pro-

grames de desenvolupament tenen un

important valor afegit en termes de nous

coneixements, bones pràctiques en la

implementació de polítiques o l’intercanvi

d’experiències en desenvolupament. A més

a més, la cooperació internacional és un

instrument molt important per fomentar la

coordinació entre països a fi de resoldre

problemes d’ordre global o regional, com el

canvi climàtic, o per promoure la cohesió i

la integració. Pensem en els beneficis que

pot tenir una iniciativa com el llançament

de la nova Unió per la Mediterrània. 

Com ha canviat l’economia a les àrees

que ha estudiat en els anys que porta

al BID?

L’economia és una branca de coneixement

relativament jove, en renovació constant.

L’economista ha de ser un bon tècnic, però

ha de tenir una gran sensibilitat per aplicar

aquests coneixements, tenint en compte el

context històric, social, polític i cultural de

cada país. Aquesta és la gran lliçó del que

està passant a la Xina i a l’Índia. Part de l‘èxit

Lectures a Washington
«Els best-sellers m’ajuden a estar en contacte 
amb la realitat del país»
Estevadeordal confessa que les seves lectures més freqüents són assaigs sobre

temes de política i economia internacional i llibres d’història, associats al seu

treball professional. Recentment llegeix tot el que li cau a les mans sobre el

desenvolupament econòmic de l’Índia. Tot i això, acostuma a estar al dia 

«dels millors best-sellers que es publiquen a Espanya». «És una manera de

sentir-me en contacte amb la realitat quotidiana del que llegeix el país», assegura. 

Els últims que ha llegit han estat, en castellà, La fortuna de Matilda Turpin

(Álvaro Pombo) i, en català, L’església del mar (Ildefonso Falcones).
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El Sr. Estevadeordal al seu despatx del BID
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Antoni Estevadeordal

«Vivim un canvi 
de model de 
creixement»
La revolució energètica 

i la importància de l’Àsia

són les principals variables

de les transformacions

que vivim. Com a 

director del Departament

d’Integració i Comerç 

del Banc Interamericà 

de Desenvolupament,

Estevadeordal té clar 

que el nostre model de 

creixement, basat en el

carbó i el petroli, ja ha

començat a canviar.

                                                        



d’aquests dos models de desenvolupa-

ment, tan diferents, està en com han sabut

dissenyar polítiques que siguin consistents

amb els seus entorns polítics, institucionals

i culturals. A poc a poc la teoria econòmica

està intentant incorporar aquestes dimen-

sions. Treballar en desenvolupament és un

gran privilegi en aquest sentit. No serveix de

res tenir un gran coneixement tècnic si no

es disposa de la sensibilitat per poder-lo

aplicar en diferents països i circumstàncies. 

És correcta la percepció que el gap econò-

mic entre nord i sud no para de créixer?

Jo crec que cada vegada serveix menys

parlar del nord i del sud, en part a causa

del mateix procés de globalització. És una

frontera cada vegada més difícil de mar-

car, que en molts casos està dins de cada

país. Qui està més al nord o al sud, la

moderna ciutat de Xangai o els pobres

barris novaiorquesos de Harlem? Ara bé,

la responsabilitat a escala mundial del

que està passant a alguns països africans

és molt gran.   

La crisi energètica afecta per igual tots

els països? 

No tots els països estan igualment afectats.

L’impacte dels preus de l’energia, les preo-

cupacions sobre seguretat política i les con-

sideracions ambientals, tot apunta cap un

procés de canvi i transició del model ener-

gètic de creixement econòmic basat en el

carbó i el petroli. Estem només a les prime-

res etapes i segurament serà un procés

llarg i amb uns costos de transició elevats

per alguns països. 

Fins a quin punt pot posar en perill el

model de creixement actual?

Sóc bastant optimista en la capacitat d’in-

novació tecnològica, ja tenim molts exem-

ples en la recerca de noves fórmules

energètiques. La revolució energètica i la

importància econòmica de l’Àsia en l’eco-

nomia mundial en les properes dècades

seran dues de les característiques més

clares de les transformacions que vivim. 

Com valora l’actitud d’Europa davant

l’empenta de la Xina?

Europa, com altres regions del món, ha d’a-

doptar una actitud pragmàtica. És cert que

s’intensifica la competència, però hi ha molt

a guanyar. El diàleg econòmic i polític i la

intensificació de la presència del sector pri-

vat europeu a Xina apunten en el bon camí.

Complementar aquestes relacions en àrees

de coneixement i investigació, reforçant

els vincles universitaris entre Europa i la

Xina, poden ser inversions decisives de futur. 

Com veu el nivell docent i investigador de

les universitats europees?

Crec que les coses han canviat moltíssim

des de la meva època d’estudiant universi-

tari a Barcelona als anys 80, però encara

falta per poder tenir un model universitari

europeu al nivell dels Estats Units. Tinc la

impressió que les nostres universitats enca-

ra són institucions massa allunyades de la

realitat econòmica i política. La universitat

hauria de compartir funcions amb iniciati-

ves del sector privat, institucions públiques

o centres d’investigació independents,

fomentant la mobilitat dels investigadors i

estudiants, i sobretot la creativitat i el risc

associat amb tot procés d’innovació.  

Com han evolucionat les universitats als

territoris de parla catalana?

A l’àrea de l’economia el salt qualitatiu ha

estat molt important, en part gràcies als

incentius per poder incorporar talent de

l’exterior. Un país com el nostre, amb

grans atractius per viure-hi, hauria de ser

un pol d’atracció de talent a escala mun-

dial d’estudiants i investigadors. 
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Per Laura Casadevall 
Fotografies: Arlette Pedraglio

B
U

C
U

N
IV

ER
SI

TA
T
|

C
U

LT
U

R
A
|

LL
IB

R
ES

«Un país com el nostre hauria de ser un pol d’atracció mundial d’investigadors i estudiants.»
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Karel Teige
Anti-Corbusier

Els textos recopilats en aquest llibre
defineixen molt bé la trajectòria
intel·lectual de Karel Teige. Ja en el
seu primer viatge a París, coincideix
amb Le Corbusier, i difon les idees
que l’arquitecte suís defensava des
de les pàgines d’Esprit Nouveau a
l’antiga Txecoslovàquia.
Barcelona: Edicions UPC, 2008 · 156 pàg. ·

16,50 x 24 cm · Rústica · 

ISBN 978-84-8301-948-1 · 25 

Jorge G. de la Cámara (coord.)
Granollers a tota escala

El material d’aquest catàleg és una 
mostra del treball desenvolupat pels
estudiants de l’ESARQ-UIC en les assig-
natures Urbanística 4 i Urbanística 5.
Els exercicis contenen implícita una
reflexió sobre la vocació territorial de
Granollers. S’observa una aposta per la
visió arquitectònica i integrada de la ciu-
tat i el territori, atenta a les qualitats for-
mals i al contingut cívic dels projectes.
Barcelona: Universitat Internacional de

Catalunya, 2007 · 160 pàg. · 15 x 21 cm ·

Rústica · ISBN 978-84-93-1088-8-5 · 10 

Carlos Reyero
Observadores: estudiosos, aficionados
y turistas dentro del cuadro

Habitualment es presta poc interès a
aquelles figures que, a voltes, apareixen
en les imatges de monuments o
museus. Tendim a percebre’ls com a
observadors circumstancials d’un motiu
més important: l’obra d’art. Malgrat tot,
ells fan que aquesta acabe per ser el
que és, ja que la creació artística implica
la idea de mirar, despertar la curiositat i
experimentar el plaer.
Barcelona: Universitat Rovira i Virgili, Universitat

Autònoma de Barcelona, Universitat de

Barcelona, Universitat de Girona, Universitat de

Lleida, Museu Nacional d’Art de Catalunya,

2008 · 280 pàg. · 17 x 24 cm · Rústica · 

ISBN 978-84-8424-112-6 · 13 

Pere Hereu (ed.)
Els signes incondicionals en l’art

Els signes incondicionals en l’art és 
la traducció de l’Essai sur les signes
inconditionnels dans l’art, obra realit-
zada per David Giottin Humbert de
Superville i publicada a Leyden 
entre els anys 1827 i 1839.
Barcelona: Edicions UPC, 2008 · 188 pàg. ·

21 x 24 cm · Rústica · 

ISBN 978-84-8301-911-5 · 26,90 

Alfons Soldevila (ed.)
Recomanacions als futurs
arquitectes

El cicle de conferències
«Recomanacions» estava destinat 
als futurs arquitectes que, en aquells
moments, realitzaven els projectes 
de fi de carrera. 
Barcelona: Edicions UPC, 2008 · 72 pàg. · 

21 x 24 cm · Rústica · 

ISBN 978-84-8301-912-2 · 15,50 

Antigone Mouchtouris; Kheira
Belhadj-Ziane (dir.)
Actualité Graffiti

Actualité Graffiti mostra la importància
d’aquest fenomen d’expressió urbana ja
siga pel que fa a l’espai com a tempora-
litat. Amb un vessant sociològic, molt
il·lustrat, dóna la paraula als pintors de
grafits perpinyesos.
Perpinyà: Presses Universitaires de Perpignan,

2008 · 107 pàg. · 21 x 29.7 cm · Rústica ·

ISBN 978-2-35412-019-1 · 20 

Claudi Alsina Català et alii
Càlcul per a l’arquitectura

Uns bons fonaments són la base per
assolir els coneixements necessaris per a
ser un bon professional. La col·lecció
«Temes Clau» hi vol contribuir oferint
uns materials de conceptes bàsics de les
matèries inicials d’enginyeria i d’arquitec-
tura de la UPC. Pretén fer progressar
l’estudiant pas a pas en els coneixe-
ments bàsics de la matèria que s’impar-
teix al primer curs.
Barcelona: Edicions UPC, 2008 · 300 pàg. · 

20,7 x 26 cm · Rústica · 

ISBN 978-84-8301-945-0 · 25 

ART,
BELLES
ARTS,
ESPORTS

Inmaculada Rodríguez Moya (ed.)
Arte, poder e identidad en
Iberoamérica. De los virreinatos 
a la construcción nacional

La manera com el poder és representat
en l’art efímer, l’art costumista, l’em-
blemàtica, els retrats i les caricatures,
com també la construcció de la identitat
cultural i nacional a Iberoamèrica són
els punts clau d’aquesta obra, on els
diferents autors estableixen paral·lelis-
mes i diferències entre la representació
del poder a la Península i al continent
americà durant l’ampli període històric
que va del segle XVI al XIX.
Castelló: Universitat Jaume I, 2008 · 

277 pàg. · 17 x 24 cm · Rústica · 

ISBN 978-84-8021-647-0 · 18 
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Joaquim Soler i Subils
Les pintures rupestres
prehistòriques del Zemmur 
(Sàhara Occidental)

El patrimoni arqueològic del Sàhara
occidental és ric però mal conegut a
causa de les dificultats polítiques en què
es troba immersa la regió des de fa més
de trenta anys. Aquest llibre presenta la
major part de la pintura prehistòrica,
que es concentra als abrics de la regió
del Zemmur. L’estudi ha permès clas-
sificar les imatges en diversos grups i
conèixer-ne la cronologia. 
Girona: Documenta Universitaria, Universitat

de Girona, 2008 · 690 pàg. · 16 x 23,5 cm ·

Rústica · ISBN: 978-84-96742-12-3 ·60 ·

Inclou annex fotogràfic a color

Jordi Longàs
Pirineos. 20 trekkings

El professor de la Universitat Ramon
Llull Jordi Longàs acaba de publicar
aquest llibre en el qual proposa 
20 travesses a peu amb la visita 
de pràcticament totes les unitats del
relleu pirenaic. El més interessant 
de les rutes descrites és la circum-
val·lació que es proposa en tots els
casos, en què se surt i s’arriba al
mateix lloc, i que permet descobrir
tots els vessants. 
Madrid: Ediciones Desnivel (Universitat

Ramon Llull), 2008 · 208 pàg. · 22 x 28 cm ·

Rústica · ISBN 978-84-9829-124-7 · 35 

Pedro Company; Margarita Vergara 
Dibujo Técnico

Coneixements teòrics, exercicis de
comprensió i models d’examen amb
solucions fan d’aquesta obra, profusa-
ment il·lustrada, una eina clau per a
les proves d’accés a la universitat
(LOGSE i majors de 25 anys). Una
ajuda per a millorar la capacitat de
visió espacial, com també el coneixe-
ment de les construccions geomètri-
ques més elementals, el maneig d’ins-
truments per al dibuix tècnic…
Castelló: Universitat Jaume I, 2008 · 

252 pàg. · 15 x 21 cm · Rústica · 

ISBN 978-84-8021-654-8 · 15 

Gerardo Garcia-Ventosa López
Torre Abgar. El interior

És fàcil reconèixer la Torre Agbar, 
però és difícil conèixer-ne l’interior.
Quin tractament rep la llum? La distri-
bució de l’espai, com s’ha plantejat?
S’ha compartimentat o és diàfan?
S’han adoptat solucions tècniques
noves? Totes les plantes s’han projec-
tat de forma uniforme? Quin tipus de
mobiliari s’ha creat o triat? Els colors 
de l’exterior tenen alguna cosa a
veure amb l’interior? 
Barcelona: Edicions UPC, 2008 · 188 pàg. ·

24 x 29 cm · Cartoné · 

ISBN 978-84-8301-919-1 · 51,75 

Mark Burry et alii
La Sagrada Família s. XXI. 
Gaudí ara / ahora / now

El llibre ens explica com, a partir d’una
geometria simple i d’un desenvolupa-
ment complex, se’n fa l’aplicació cons-
tructiva a cadascuna de les parts del
temple. Aquest no és un llibre més
sobre Gaudí, sinó que és el llibre que
ens explica les claus de la modulació
geomètrica de Gaudí, és a dir, el voca-
bulari per a entendre i prosseguir la
Sagrada Família.
Barcelona: Edicions UPC, 2008 · 192 pàg. ·

24 x 29 cm · Cartoné · 

ISBN 978-84-8301-918-4 · 33 

Antonio Gascó Sidro et alii
La Llotja del Cànem
Un edifici recuperat per a la ciutat

L’antiga llotja renaixentista, situada 
just al cor de Castelló, gràcies a una
extraordinària restauració, ha esde-
vingut un edifici emblemàtic dedicat
a la cultura en el seu màxim expo-
nent, en acollir la seu a la ciutat de 
la Universitat Jaume I. El llibre, pro-
fusament il·lustrat a color, recull a
més d’una visió històrica, la descrip-
ció exhaustiva del projecte de rehabi-
litació. Il·lustracions en color.
Castelló: Universitat Jaume I, 2008 · 

212 pàg. · 28 x 30 cm · Tela · 

ISBN 978-84-8021-643-2 · 60 

Enrique Joaquín Giménez Baldrés
(coord.)
Aplicaciones informáticas al
proyecto urbano

El coneixement de determinades ferra-
mentes i recursos informàtics relacio-
nats amb la gestió, formació i anàlisi
cartogràfica, donen avantatges i supo-
sen un estalvi considerable de temps
en el treball d’un arquitecte. La publi-
cació tracta de donar una aproximació
teòrica i pràctica sobre alguns concep-
tes i aplicacions necessàries per a la
utilització de la cartografia.
València: Universitat Politècnica de València,

2008 · 240 pàg. · 29,5 x 21 cm · Rústica ·

ISBN 978-84-8363-254-3 · 26 

—
24

Antoni Defez
Música i sentit
El cas Wittgenstein

Estudi estructurat en dues parts com-
plementàries, en el qual a més l’últi-
ma podria ser una il·lustració de la
primera en la mesura que s’hi analit-
zen les opinions del filòsof Ludwig
Wittgenstein, amb el rerefons de les
conclusions aconseguides prèviament
en el que seria més aviat un tracta-
ment sistemàtic del problema del signi-
ficat i la comprensió en la música. 
València: Publicacions de la Universitat de

València, 2008 · 124 pàg. · 16 x 20 cm ·

Rústica · ISBN 978-84-370-6975-3 · 

10,50 

Jaume Duran
El cinema d’animació nord-americà

El cinema d’animació és, en bona part,
dibuixos animats. La producció nord-ameri-
cana d’aquest tipus de films és potser la més
vista per totes del generacions: des de
Mickey Mouse, Tom i Jerry o La Pantera
Rosa fins a Els Simpson o South Park.
Aquest llibre en fa un repàs detallat i no obli-
da altres formes d’animació com les fetes
amb ninots articulats o plastilines.
Barcelona: Editorial UOC, 2008 · 88 pàg. · 

12 x 17,5 cm · Rústica · 

ISBN 978-84-9788-711-3· 8 

Francec Daumal Domènech
Arquitectura acústica. 3.
Rehabilitació

En aquest llibre s’exposen els motius i
les eines per a la restauració de les poè-
tiques acústiques en les diferents esca-
les: el territori (paisatgisme), la ciutat
(urbanisme), l’edifici (arquitectura), el
local (interiorisme), els estris (disseny
industrial) dels llocs on viu, treballa i 
descansa l’ésser humà –i fins i tot tracta
dels vestits i els objectes més perso-
nals–, fins arribar a la mateixa persona.
Barcelona: Edicions UPC, 2008 · 300 pàg. · 

21 x 29 cm · Rústica · 

ISBN 978-84-8301-940-5 · 35 

Juan Eduardo Cirlot
El estilo del siglo XX

Juan Eduardo Cirlot publicà El estilo
del siglo XX el 1952. Després d’altres
publicacions sobre artistes i temes
concrets, Cirlot assaja en aquest llibre
la descripció d’una totalitat a la qual 
ell anomena Estil.
Barcelona: Edicions UPC, 2008 · 192 pàg. ·

16,50 x 24 cm · Rústica · 

ISBN 978-84-8301-947-4 · 29 

Ana Veintimilla

Rodant pels
carrers de
València
Aquest llibre no és un llibre 
de grafit, ni de streetart, ni una
col·lecció de fotografies de 
l’entorn urbà. És anar rondant
amb la mirada generosa, amb 
la voluntat de llegir els senyals
visuals, gràfics, la seua relació
amb els transeünts. És un intent
de trobada amb els rastres que
l’art urbà estableix als carrers, 
de salvar de l’oblit, de preservar
en la memòria.

València: Universitat Politècnica de València,
2008 · 192 pàg. · 25 x 18 cm · Rústica · 
ISBN 978-84-8363-257-4 · 21,40 

Víctor López Ros; Jordi Sargatal 
Prat (ed.)
L’esport en edat escolar

Aquest llibre recull les ponències, els
tallers teòrics i pràctics, i els resums 
de la taula redona de les III Jornades
de la Càtedra d’Esport i Educació
Física de la UdG. Es van dedicar a 
l’esport en l’edat escolar i van tenir 
lloc a Banyoles, els dies 21 i 22 de
desembre de 2007.
Girona: Universitat de Girona, 2008 · 

146 pàg. · 17 x 24 cm · Rústica · 

ISBN 978-84-8458-264-9 · 12 
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M. Teresa Cabré (ed.) et alii
Lèxic i neologia

Aquesta obra tracta de l’aprenentatge
cooperatiu, i ho fa donant-ne una visió
molt vinculada a l’escola i la pràctica
de l’aula en contextos no com si es
tractés d’un mer conjunt de tècniques:
l’aprenentatge cooperatiu és una
manera d’entendre les relacions i 
l’aproximació d’infants i mestres entre
ells, a l’entorn, al coneixement i en
darrer terme a la cultura. 
Girona: Documenta Universitaria, Universitat

Pompeu Fabra, Institut Universitari de

Lingüística Aplicada, 2002 · 286 pàg. · 

16 x 23,5 cm · Rústica · 

ISBN 978-84-96742-48-2 · 25 · 

Català, francès, castellà 

Ester Franquesa i Bonet
La terminologia
Un mirall del món

En aquesta obra veurem com s’orga-
nitzen, construeixen i transfereixen els
coneixements, com es creen nous
conceptes per a tot discurs i tota forma
de comunicació per a generar contin-
guts especialitzats i posicionar-se en
aquest món d’avui. Entrarem al món
de la ciència i la tecnologia de la mà
del llenguatge que li és propi i els 
textos articulats amb lèxic especialitzat.
Barcelona: Editorial UOC, 2008 · 248 pàg. ·

17 x 24 cm · Rústica · 

ISBN 978-84-9788-716-8 · 27 

Antoni Artigues et alii
Enganxa’t a la poesia

Joan Brossa deia que el poeta, si té
una cosa a fer al món, és salvar la
identitat de la persona. Pot ser que
aquestes veus que aquí hi ha impreses
complisquen aquesta premissa, però 
el que és segur és que us obriran 
portes a sentiments, imatges, injustí-
cies…, a una paraula viva, al sentit
profund de les coses i les persones.
Enganxau-vos-hi.
Palma: Edicions UIB, 2008 · 20 pàg. · 

15 x 14,5 cm · Rústica · 

ISBN 978-84-8384-033-7 · 3 

Daniel Casals (ed.) et alii
Futbol i llengua

El futbol és l’esport que té més seguidors
i també el que ha generat un llenguatge
més dinàmic i creatiu, tant pel que fa a
la terminologia específica com a la frase-
ologia i a les maneres de dir més gene-
rals, amb les quals ha donat lloc a un
discurs divers però inconfusible. 
Bellaterra; Barcelona: Servei de Publicacions 

de la Universitat Autònoma de Barcelona,

2008 · 140 pàg. · 16 x 23 cm · Rústica · 

ISBN 978-84-490-2516-7 · 12,5 

Antonio Gómez Andrés; Francesc
Pérez Moragon (ed.)
Emili Gómez Nadal: diaris 
i records

Presentació de la figura d’Emili Gómez
Nadal mitjançant dos textos comple-
mentaris: la transcripció dels diaris que
l’autor va anar escrivint entre 1977 i
1988 en un petit poble occità on es
retirà en jubilar-se, junt amb una
extensa entrevista feta el 1980, en la
qual Gómez Nadal va reconstruir la
seua vida i va comentar fets centrals
de l’actualitat política valenciana.
València: Publicacions de la Universitat de

València, 2008 · 436 pàg. · 13 x 21 cm ·

Rústica · ISBN 978-84-370-6901-2 · 18 

Rafael Vallbona
Forasters

El professor de la Universitat Ramon 
Llull Rafael Vallbona acaba de publicar
Forasters, un thriller històric que comença
a Barcelona l’any 1915 i acaba a la
Cerdanya l’any 1943, després de recór-
rer mitja Europa, per on deambulen espies
alemanys a Barcelona durant la Primera
Guerra Mundial, gàngsters, obrers de la
CNT, pistolers de la patronal a l’època de
la Rosa de Foc… I tots se saben forasters
perquè mai no són allà on voldrien. 
Barcelona: Editorial Columna (Universitat

Ramon Llull), 2007 · 232 pàg. · 15 x 23 cm ·

Tela · ISBN 978-84-664-0877-6 · 21 

Pietat Ortí, Elisenda Lobato (cur.)
La vida contínua
Diaris de Jaume Pla (1928-1948)

La col·lecció planteja la dinamització 
dels estudis sobre l’autobiografia publi-
cant llibres que, des de la teoria, la crítica
o la creació, contribueixen al millor conei-
xement del nostre patrimoni biogràfic, 
un dipòsit de noms i vides humanes que
dóna sentit a qualsevol forma del present.
Barcelona: Publicacions i Edicions Universitat

de Barcelona. UBe, 2008 · 324 pàg. · 

13,5 x 19,5 cm · Rústica · 

ISBN 978-84-475-3289-6 · 18 

QUARKpoesia (ed.)
Quàntiques!
10 poetes joves en diferencial femení

Quàntiques! 10 poetes joves en diferen-
cial femení és un recull de la poesia més
tendra i alhora més punyent del nostre
entorn. I per què Quàntiques? Perquè
apareixen al voltant de QUARKpoesia,
un espai lliure, poètic, experimental i ele-
mental. Els mots són més que àtoms,
quarks i quàntums del pensament. 
Bellaterra: Servei de Publicacions de la

Universitat Autònoma de Barcelona, 2008 · 

100 pàg. · 14 x 21,5 cm · Rústica · 

ISBN 978-84-490-2539-6 · 14,42 · 

Català, castellà i gallec 

Paul Ricoeur
Sobre la traducció

Paul Ricoeur reflexiona en aquests textos
tardans sobre temes molts presents en la
seua obra hermenèutica, centrant-se
especialment en la paradoxa de la tra-
ducció. Ricoeur ens convida a reflexionar
sobre la traducció i ens fa entendre
millor el sentit i l’abast d’una operació
plena d’obstacles, però que és essencial
i constitutiva del nostre món cultural. 
València: Publicacions de la Universitat de

València, 2008 · 80 pàg. · 11 x 18 cm · 

Rústica · ISBN 978-84-370-7101-5 · 10 

Diversos autors
L’auca del senyor Esteve
Els gravats de Ramon Casas 
i els versos de Gabriel Alomar per 
a la novel·la de Santiago Rusiñol

L’obra conté les vint-i-vuit vinyetes 
de Ramon Casas amb rodolins de
Gabriel Alomar, que van acompanyar
L’auca del senyor Esteve de Santiago
Rusiñol, una de les obres més impor-
tants del Modernisme català. 
Gràcies a la tasca de Marià Casas,
que conserva els gravats originals,
avui podem gaudir de les il·lustra-
cions amb l’esplendor de quan es 
van estampar per primera vegada.
Tarragona: Universitat Rovira i Virgili, 2008 ·

82 pàg. · 17 x 24 cm · Cartoné · 

ISBN 978-84-8424-109-6 · 20 

Javier Carnicer
Estuche de lijas / Capsa d’escats

Javier Carnicer (Osca, 1956), llicenciat
en Filosofia per la Universitat de
Barcelona, és un poeta invisible en 
el sentit que, els trenta anys que fa
que és entre nosaltres, se’ls ha passat
escrivint molt, component cançons,
impulsant grups de música, però sem-
pre fora dels circuits literaris, poètics 
i musicals establerts. 
Bellaterra: Servei de Publicacions de la

Universitat Autònoma de Barcelona, 2008 ·

124 pàg. · 14 x 21,5 cm · Rústica · 

ISBN 978-84-490-2538-9 · 16,35 · 

Català i castellà 

Serveis Lingüístics de la Universitat
de Barcelona
Guia de conversa universitària.
Japonès-Català

Amb la col·leció «Guies de conversa»,
la Universitat de Barcelona posa a l’a-
bast dels que hi arriben per primera
vegada una recopilació de frases i
vocabulari per ajudar-los en els pri-
mers contactes i per facilitar-los les
relacions personals, perquè l’estada i 
la convivència amb els diferents àmbits
universitaris els siguin còmodes i senzi-
lles des del primer moment.
Barcelona: Publicacions i Edicions Universitat

de Barcelona. UBe, 2008 · 222 pàg. · 

11 x 18 cm · Rústica · 

ISBN 978-84-475-3276-6 · 9 

Josep Vicent Boira Maiques
Una illa remota

El descobriment d’un món sempre és
un estat de l’ànima. Aquesta novel·la,
basada en la vida real del metge
George Cleghorn (1716-1794), mostra
el camí del descobriment d’un paisat-
ge, d’un nou món, dins el context de la
ciència del moment. Del fred esguard
il·lustrat a l’aventura romàntica, del
paradigma científic a la saviesa de la
comprensió global d’un moment.
València: Publicacions de la Universitat de

València, 2008 · 276 pàg. · 13 x 20 cm ·

Rústica · ISBN 978-84-370-6978-4 · 12 

Alexandre Dumas
El comte de Montecristo

Una terrible conspiració posa fi al
futur prometedor del jove Edmond
Dantès. Després de passar molts
anys tancat a la presó del castell de
l’illa d’If, Dantès reneix en la perso-
na del comte de Montecristo per
portar a terme la seua venjança.
Adaptació a partir d’un vocabulari
bàsic de 1.500 paraules d’un clàssic
de la literatura universal. Conté un 
CD amb el text íntegre.
Vic: Eumo Editorial, Universitat de Barcelona,

2008 · 62 pàg. · 13,5 x 21,5 cm · Rústica ·

ISBN 978-84-9766-276-5 · 11 · 

Inclou un CD 

LINGÜÍSTICA, 
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Magdalena Alomar et alii
El teatre de Pere Capellà. 
Val més un dit en es front: propostes
per a l’aprenentatge

La història ens explica la revifalla vital
d’un mestre sense feina que aconsegueix
triomfar com a teatral. Ell mateix i la seua
família són els protagonistes de l’obra. 
El que s’hi exposa és una problemàtica
que ens remet als plantejaments del
moviment modernista de l’enfrontament
de l’artista amb la seua societat. Aquí, hi
descobrim el secret de Pere Capellà.
Palma: Edicions UIB, 2008 · 201 pàg. · 

17 x 24 cm · Rústica · 

ISBN 978-84-8384-022-1 · 21 

Jean-Yves Laurichesse (dir.)
Cahiers Claude Simon 3

Informe crític («Langue, parole»;
«Simon et Sartre»). Text de Claude
Simon publicat a la revista
(«Progression dans un paysage
enneigé») o trobat en els seus arxius
(«Dixième anniversaire de “l’engage-
ment” ou Monsieur de Norpois et la
“Littérature-banane”»). 
Perpinyà: Presses Universitaires de Perpignan,

2008 · 170 pàg. · 14,5 x 22,5 cm · Rústica ·

ISBN 978-2-35412-012-2 · 18 

Josep Salom i Ges
Català jurídic

Aquest llibre aplega els apunts de l’assig-
natura Català Jurídic del postgrau en 
Dret Andorrà de la Universitat d’Andorra i
s’ha de considerar com el suport didàctic
de l’assignatura esmentada. S’estructura
en quatre seccions: Introducció, Criteris
d’estil i de redacció, Convencions i
Aspectes gramaticals. Inclou una biblio-
grafia que permet al lector aprofundir 
en qualsevol dels temes tractats.
Sant Julià de Lòria: Universitat d’Andorra,

Fundació Crèdit Andorrà, 2006 · 120 pàg. · 

15 x 21 cm. · Rústica · 

ISBN 978-99920-1-610-7 · 24,77 

Domènec Bernardo; 
Gentil Puig i Moreno (ed.)
Estudis vallespirencs

Recull d’estudis històrics i lingüístics
sobre la comarca nord-catalana del
Vallespir –publicat com a número
monogràfic de la revista universitària
perpinyanenca d’estudis culturals
Aïnes noves (sumari detallat http://por-
talcat.univ-perp.fr/ainesnoves/)
Perpinyà: Presses Universitaires de Perpignan,

2008 · 164 pàg. · 21 x 21 cm · Rústica ·

ISBN 978-2-35412-026-9 · 10 · 

Català i francés 

David Martínez Robles
La llengua xinesa: història, signe 
i context. Una aproximació sociocultural

En aquestes pàgines conflueixen aproxi-
macions lingüístiques i sociolingüísti-
ques, geogràfiques, històriques, sociolò-
giques i fins i tot pròpies de la història de
l’art o del pensament. La llengua acaba
convertint-se en una excusa per apropar-
nos a alguns dels aspectes més fona-
mentals de la cultura i la societat xinesa,
tant tradicional com contemporània.
Barcelona: Editorial UOC, 2008 · 292 pàg.· 

17 x 24 cm · Rústica · 

ISBN 978-84-9788-679-8 · 30 

Joan Puig i Ribera (ed.)
Ultramemòries i altres relats

Presenta cent relats que Guillem Viladot
va escriure concebuts per ser publicats a
la revista Sió d’Agramunt, nascuda l’any
1964 i en què col·laborà l’escriptor des
dels inicis. És característica comuna a
tots els relats l’humor propi de Viladot,
que sedueix el lector mitjançant la sor-
presa i la narració de fets insòlits.
Lleida: Edicions de la Universitat de Lleida,

2008 · 274 pàg. · 14,5 x 22,5 cm · Cartoné ·

ISBN 978-84-8409-255-1 · 18 

Guillermo Carnero
Poéticas y entrevistas, 1970-2007

Recopilació de les reflexions –en forma
de monòleg en les «Poéticas», en
forma de diàleg en les «Entrevistas»–
del catedràtic de Literatura Española
de la UA, Guillermo Carnero, sobre 
la poesia i sobre la seua poesia.
D’aquesta manera es pot seguir l’evo-
lució del pensament i l’obra d’aquest
gran poeta al llarg del temps, des 
dels inicis fins a l’actualitat.
Alacant: Publicacions Universitat d’Alacant,

2008 · 288 pàg. · 17 x 24 cm · Rústica ·

ISBN 978-84-7908-933-7 · 12 

Enric Falguera Garcia
Tria de versos

Emmarcada dins el simbolisme dels
anys vint i trenta, l’obra de Jaume Agelet
i Garriga constitueix un llegat molt impor-
tant dins la tradició literària de Ponent.
L’estudi representa també una novetat
per als documents que recull i analitza,
ja que es fonamenta en el material que
el poeta recollí i revisà amb la intenció 
de reunir-lo en una única obra.
Lleida: Edicions de la Universitat de Lleida, 

2008 · 632 pàg. · 14,5 x 22,5 cm · Cartoné · 

ISBN 978-84-8409-254-4 · 36 

Xavier Bonillo Hoyos
Literatura al ‘Llibre de Meravelles’

Aquest volum és un estudi de conjunt
sobre el context en què va ser escrit el
Llibre de Meravelles. S’ha relacionat
l’obra amb els possibles referents lite-
raris, filosòfics i enciclopèdics i s’ha
analitzat la disposició dels continguts i
de la trama amb la finalitat d’aïllar els
elements que conformen i caracterit-
zen l’estil de la seua expressió literària.
Barcelona: Editorial UOC, 2008 · 180 pàg. ·

17 x 24 cm · Rústica · 

ISBN 978-84-9788-706-9 · 17 

M. Antònia Fornés Pellicer; Mercè
Puig Rodríguez-Escalona
El porqué de nuestros gestos
La Roma de ayer en la gestualidad de hoy

A qui, alguna vegada, no li han estirat les
orelles pel seu aniversari? Qui no s’ha rigut
d’algú mostrant-li la llengua o fent-li orelles
d’ase? Mitjançant els gestos ens comuni-
quem amb els altres, expressem els nos-
tres sentiments i les nostres emocions.
Sovint no sabem per què els fem, ni d’on
provenen. Aquest llibre va dirigit tant al
lector curiós com a l’especialista. 
Palma; Barcelona: Edicions UIB, Ediciones

Octaedro, 2008 · 92 pàg. · 12,5 x 19 cm ·

Rústica · ISBN 978-84-8384-034-4 · 9,80 

Virgilio Tortosa (ed.)
Escrituras digitales. Tecnologías
de la creación en la era virtual

La nova cultura que sorgeix amb el
desenvolupament de les tecnologies
trenca els esquemes preconcebuts i l’es-
criptura hipertextual condiciona avui
molts comportaments socials: especialis-
tes destacats dibuixen l’estat d’aquesta
qüestió, i el DVD inclòs ofereix un ampli
mostrari i una guia per a no perdre’s en
la diversa selva de l’era digital.
Alacant: Publicacions Universitat d’Alacant, 

2008 · 562 pàg. · 17 x 24 cm · Rústica · 

ISBN 978-84-7908-975-7 · 32 · 

Inclou un DVD 

Juan José Martínez Sierra
Humor y traducción. Los Simpson
cruzan la frontera

Una anàlisi sobre les claus de l’èxit
de Los Simpson des d’una perspecti-
va traductològica i intercultural. 
Un estudi que se centra en la trans-
missió del humor audiovisual d’una
llengua a una altra, amb especial
atenció als referents culturals i a les
referències intertextuals, en aquest
cas des del doblatge. 
Castelló: Universitat Jaume I, 2008 · 

270 pàg. · 15 x 21 cm · Rústica · 

ISBN 978-84-8021-636-4 · 15 

Emili Casanova, M. Teresa
Echenique (ed.)
El deler per les paraules
Les aportacions de Germà Colón 
a la romanística

Importants contribucions crítiques
d’especialistes que analitzen les
aportacions més significatives de
Germà Colón, mestre de la filologia
valenciana a la filologia hispànica, 
es reuneixen en aquesta publicació.
Es tracta del primer llibre que, en
conjunt, ens acosta a la seua obra,
tot situant-la dins l’evolució de la 
filologia romànica i hispànica.
València: Publicacions de la Universitat de

València, 2008 · 322 pàg. · 16 x 23 cm ·

Rústica · ISBN 978-84-370-7100-8 · 20 ·

Espanyol, català 

Pep Valsalobre; Albert Rossich
Literatura i cultura catalanes
(segles XVII-XVIII)

Per a obtenir una visió general de la
cultura literària es fa en primer lloc
una panoràmica general de l’ense-
nyament i les institucions culturals 
de l’època, i s’hi tracten àmbits poc
habituals en manuals de literatura
com l’erudició, els estudis humanís-
tics i els cientificotècnics. Els capítols
darrers són dedicats al que avui en
diem literatura de creació i el teatre.
Barcelona: Editorial UOC, 2007 · 290 pàg. ·

17 x 24 cm · Rústica · 

ISBN 978-84-9788-693-2 · 29 

Germà Colón Domènech; Santiago
Fortuño Llorens (ed.)
La República de les Lletres. 
Les Lletres de la República

Autors ben prestigiosos de l’ambient
universitari i de les lletres ens pre-
senten els aspectes de més interés
sobre la vida social i les variades
manifestacions literàries i culturals
del temps de la II República. 
Les missions pedagògiques de l’èpo-
ca; l’esplèndida vida literària en la
Catalunya autonòmica, com també
una taula redona amb representants 
de Castelló, València i Alacant. 
Castelló: Universitat Jaume I, 2008 · 

226 pàg. · 17 x 24 cm · Rústica · 

ISBN 978-84-8021-660-9 · 18 
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La ciutat de Girona va ser, en l’edat mitjana, 
un punt de referència capital en el món del
judaisme. No solament per la comunitat activa
que es va desenvolupar en el si del call sinó,
sobretot, per la petja intel·lectual dels filòsofs i
estudiosos de la Càbala, en especial de Mossé
ben Nahman, o Nahmànides. Després de la
diàspora, el llegat jueu va quedar arraconat,
per bé que latent en la mateixa fesomia de la
ciutat. Amb l’arribada de la democràcia al nos-
tre país i amb la recuperació del Barri Vell com
un dels emblemes habitables i vius del nostre
entorn, el call jueu va passar a ser un reclam
de primer ordre, que l’Ajuntament de la ciutat
ha promogut tant a escala turística com de
recerca humanista. Girona, doncs, està plena-
ment integrada en l’imaginari del poble jueu, 
i és, en aquest sentit, una satisfacció que els
estudiosos de la Universitat de Girona també
aportin la seva contribució erudita a una 
història secular. 

En aquest cas, El yídish. Historia y gramá-
tica de una lengua judía, del professor titular
d’estudis hebreus de la Facultat de Lletres
Joan Ferrer, ens parla d’un remarcable episodi
lingüístic, emmarcat en la singularitat jueva. 
El judaisme és una realitat religiosa i cultural
fonamentada en una experiència consignada
en uns llibres sagrats (la Bíblia) i en una 
història d’una densitat tan gran que aclapara. 
La millor definició del jiddisch potser és la 
que va escriure Isaac Bashevis Singer quan 
va rebre el Premi Nobel de Literatura el 1978:
«A mi m’agrada escriure històries de fantas-
mes. No hi ha res més adient per a una histò-
ria de fantasmes que una llengua moribunda.
Com menys viva és una llengua, més vius
estan els fantasmes. Els fantasmes adoren 
el jiddisch: tots el parlen». 

Tornem a Girona, però. Enquadernat entre
els vells protocols notarials de l’Arxiu Històric,
s’ha conservat un quadernet absolutament 
singular: el llibre de comptes que Jucef Zaba-
ra, administrador de la comunitat jueva 
de Girona, va escriure durant uns mesos de
l’any 1443. Aquest text ha estat publicat i estu-

diat fa molt poc pels estudiosos Eduard Feliu 
i Joan Ferrer en la revista Tamid de la Societat
Catalana d’Estudis Hebraics (filial de l’Institut
d’Estudis Catalans). Jucef Zabara pren les
notes en hebreu i quan una paraula no existeix
en hebreu l’escriu en la llengua de la vida quo-
tidiana –el català– en lletres hebrees. És un
fenomen lingüístic que avui veiem com a ben
insòlit, que mostra un món ric en què tothom
parlava en català i on els cristians solien
escriure en llatí i els jueus en hebreu. Tot a
Girona, en un moment en què les comunitats
jueves ja es trobaven gairebé agòniques.

Parlem de llengües, doncs. De llengües
amb presència i de llengües que llangueixen,
que s’esfumen. El jiddisch és una d’aquestes
pèrdues, amb el tresor immens d’una llarga
tradició oral i literària. Aquesta és la primera
gramàtica escrita en castellà de la llengua 
jiddisch (en anglès, francès i italià Yiddish, 
i en castellà yídish), un altre fenomen lingüístic
absolutament únic. El jiddisch és una llengua
que es parlava a més de mig Europa: des
d’Amsterdam a Venècia i des de Riga a Odessa,
però només era parlada per les comunitats jue-
ves. Aquestes circumstàncies conformen un
capítol ben remarcable en la història lingüística
del món: una llengua característica d’una
comunitat religiosa, en un món en què es par-
len desenes d’altres llengües, que té un marc
territorial impressionant. Aquesta llengua, avui
gairebé agònica, abans de l’Holocaust era 
parlada per gairebé vuit milions de persones.

El jiddisch, com s’esmenta en la introducció
del volum, prové de la fusió dels dialectes de 
la llengua alemanya medieval amb elements 
de la llengua de la tradició religiosa de les
comunitats jueves (l’hebreu i l’arameu), de les
llengües romàniques i de les llengües eslaves.
Com a signe d’identitat s’escriu amb lletres
hebrees i en la direcció de l’hebreu –de dreta 
a esquerra– tot i que des del punt de vista
fonètic recorda molt la llengua alemanya. 

Alcaldessa de Girona
Agost de 2008

El yídish
Historia y gramática de una lengua judía

Joan Ferrer

Anna Pagans

LA LECTURA DE…

El jiddisch és una 

llengua parlada 

només per les 

comunitats jueves.

Avui gairebé agònica,

abans de l’Holocaust

tenia uns vuit milions 

de parlants

Girona: Universitat de Girona, 2008 · 198 pàg. · 13 x 21 cm · Rústica · ISBN 978-84-8458-263-2 · 11 

Lorenzo Hervás y Panduro
Escuela española de sordomudos

Aquesta obra de referència, tant en
lingüística com en educació de
sords, suposa una aproximació
excepcional a qui va ser el lingüista
espanyol més destacat dels segles
XVIII i XIX, autor del més complet catàleg
de l’època Catalogo delle lingue conos-
ciute. En les pàgines, es planteja la
gramàtica de la llengua de signes 
(que es creia universal) i es compara
amb la de les llengües conegudes. 
Alacant: Publicacions Universitat d’Alacant,

2008 · 412 pàg. · 17 x 24 cm · Cartoné ·

ISBN 978-84-7908-960-3 · 29 

Rosa Calafat; M. Magdalena Ramon
V Jornada de l’ACATERM
II Jornada de Terminologia 
i Serveis Lingüístics

El maig de 2007 tingueren lloc a la
Universitat de les Illes Balears dues
activitats conjuntes ben importants
per als terminòlegs: la V Jornada de
l’ACATERM (Associació Catalana 
de Terminologia) i la II Jornada de
Terminologia i Serveis Lingüístics,
amb el tema central «Nous reptes
dels professionals de la comunicació
especialitzada».
Palma: Edicions UIB, 2008 · 95 pàg. · 

17 x 24 cm · Rústica · 

ISBN 978-84-8384-026-9 · 6 

Àlex Volney
El que resta del naufragi (1987-1997)

El que resta del naufragi és una selec-
ció de poemes d’Àlex Volney (Palma,
1969) preparada exclusivament per a
la col·lecció «Poesia de paper».
Escriptor i llibreter, és de diverses
obres de poesia com Mort en el
temps (1995), Tonina 1900 (1997),
Homenatge a mi mateix (premi
COBAI 1998), El calostre de la vida
(2000), La frontera dels dies (2000)
o Inventari d’albes (2007).
Palma: Edicions UIB, Caixa de Balears 

«Sa Nostra», 2008 · 30 pàg. · 15 x 21 cm ·

Rústica · ISBN 978-84-8384-035-5 · 4 

Diversos autors
Besalú
Itinerari literari autoguiat

Aquest itinerari literari per Besalú
representa no solament una passejada
per la vila medieval amb les acotacions
dels textos que en parlen, que ens par-
len del passat i el present d’aquesta
localitat de la Garrotxa. És també un
passeig per la literatura i el pensament,
des del trobador Ramon Vidal de
Besalú fins a Martí Gironell.
Girona: Universitat de Girona, 2008 · 

44 pàg. · 10 x 15 cm · Rústica · 

ISBN 978-84-8458- 269-4 · 3 

Teresa J. Kirschner; Dolores Clavero
Mito e historia en el teatro de
Lope de Vega

L’anàlisi literària, històrica i esceno-
gràfica de deu comèdies, des de 
la monarquia visigoda fins a la con-
questa de Granada, permet descobrir
el tractament del passat en el teatre
de Lope i la manipulació de fonts
cronístiques i populars que va dur 
a terme en el seu teatre nacional,
alhora que revela un autor molt 
atent a la societat del seu temps.
Alacant: Publicacions Universitat d’Alacant,

2008 · 312 pàg. · 17 x 24 cm · Rústica ·

ISBN 978-84-7908-947-4 · 22 

Mariàngela Vilallonga (ed.)
Recrear Rodoreda Romanyà

El llibre recull les mirades literàries i
pictòriques sobre la muntanya màgica
de les Gavarres i sobre una de les
millors escriptores de la literatura
catalana, de qui enguany es comme-
mora el centenari. Mercè Rodoreda
va viure una llarga etapa de la seua
vida a Romanyà de la Selva, que 
va ser el seu darrer recer. 
Girona: Universitat de Girona, 2008 · 

109 pàg. · 14 x 20 cm · Rústica · 

ISBN 978-84-8458- 267-0 · 11 

Diversos autors
Rodoreda Romanyà
Itinerari literari autoguiat

Aquest itinerari recorre el Romanyà 
de Mercè Rodoreda. Comprèn el perío-
de del 1972-1983, quan l’escriptora 
–nascuda a Barcelona l’any 1908– 
va viure en aquest indret de les Gava-
rres, en ple cor de l’Empordà, 
on també va ser enterrada. 
Girona: Universitat de Girona, 2008 · 

48 pàg. · 10 x 25 cm · Rústica · 

ISBN 978-84-8458- 268-7 · 3 
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Manel Güell
Camí a la revolta (1625-1640)

La Revolució de 1640 comportà el tast
efímer de la plena sobirania nacional i
l’amargura subsegüent de quasi un
vicenni de guerra civil al país. Del que
tracta aquest treball és dels antece-
dents d’aquesta revolució, uns antece-
dents que tot i haver estat estudiats
encara admeten matisacions impor-
tants i aportacions significatives. 
Lleida: Edicions de la Universitat de Lleida,

2008 · 212 pàg. · 15 x 21 cm · Rústica ·

ISBN 978-84-8409-256-8 · 15 

Diversos autors
Études et travaux sur le Roussillon
et la Méditerranée occidentale de
l’Antiquité à nos jours. Domitia n° 10

Noves platges de la història mediterrà-
nia, des de l’Antiguitat fins avui dia: 
l’urbanisme antic, romà i provincial; l’ar-
quitectura medieval, urbana i «fluvial»;
el Rosselló amb quatre contribucions;
mirades creuades: la de la Xina sobre
els «hússars negres» de la III República;
la de França i d’Algèria. (Revista del
Centre de Recerques Històriques sobre
les Societats Mediterrànies)
Perpinyà: Presses Universitaires de Perpignan,

2008 · 192 pàg. · 21 x 29,7 cm · Rústica · 

ISBN 978-2-35412-029-0 · 10 

Maria Coll i Pigem; Josep Puig i Pla
La vaga d’usuaris de tramvies 
de Barcelona de 1957

Durant les dues darreres setmanes 
de gener de 1957 els ciutadans de Bar-
celona, davant un increment del preu
del bitllet, van decidir abstenir-se dels
transports públics. La segona vaga de
tramvies, a diferència de la primera, fou
instigada per diversos grups antifran-
quistes que per primera vegada s’unien
en una mateixa acció.
Vic: Eumo Editorial, 2008 · 128 pàg. · 

16,5 x 24 cm · Rústica · 

ISBN 978-84-9766-269-7 · 20 

Rafael Aracil; Antoni Segura (ed.)
Espai, art i memòria: el Pavelló 
de la República 
París 1937 / Barcelona 2007

Commemora els 70 anys de l’emblemà-
tic edifici que la II República espanyola
va encarregar a Josep Lluís Sert i 
Luis Lacasa per tal de representar-la 
a l’Exposició Internacional de París de
1937 i que ha esdevingut un símbol 
de la lluita contra els totalitarismes i 
de la defensa dels valors democràtics
que la República va representar.
Barcelona: Publicacions i Edicions Universitat

de Barcelona. UBe, 2008 · 114 pàg. · 

24 x 28 cm · Rústica · 

ISBN 978-84-475-3271-1 · 22 

Antoni Dalmau
El cas Rull. Viure del terror a la
Ciutat de les Bombes (1901-1908)

El llibre que acaba de publicar el pro-
fessor de la FCC Antoni Dalmau és una
monografia històrica que recull la tra-
jectòria gairebé desconeguda de Joan
Rull, i dóna a conèixer un panorama
complet de la primera dècada del 
segle XX de la ciutat de Barcelona, 
coneguda llavors com la Ciutat de les
Bombes, darrere de les quals hi havia 
la mà de Joan Rull (1881-1908). 
Barcelona: Columna Edicions (Universitat

Ramon Llull), 2008 · 424 pàg. · 15 x 23 cm ·

Rústica · ISBN 978-84-664-0897-4 · 21 

Diversos autors
Kapuscinski, la voz del Otro
Entrevista de Iñaki Gabilondo 
a Kapuscinski y otros textos

Amb aquest llibre, la Facultat de
Comunicació de la Universitat 
Ramon Llull posa en marxa una 
nova col·lecció en castellà sota el
nom d’«(Ex)tensiones». El llibre 
recull l’entrevista que el periodista
Iñaki Gabilondo va fer al mestre 
de periodistes Ryzard Kapuscinski 
el dia 16 de juny de 2005, un dia
abans que fora investit doctor 
honoris causa per la URL. 
Barcelona: Editorial Trípodos (Universitat

Ramon Llull), 2007 · 67 pàg. · 

13,5 x 23 cm · Rústica · 

ISBN 978-84-935360-0-8 · 9 

Ivana Frasquet 
Las caras del águila. Del
liberalismo gaditano a la república
federal mexicana (1820-1824)

La independència mexicana queda
emmarcada en aquesta exhaustiva
obra dins del context de les revolu-
cions liberals del segle XIX, i s’inicia
amb els plantejaments de l’autonomis-
me novohispà, el 1820 a les Corts de
Madrid. La participació dels diputats
novohispans en aquestes Corts serà
transcendental per a aconseguir les
aspiracions autonomistes del grup. 
Castelló: Universitat Jaume I, 2008 · 

382 pàg. · 17 x 24 cm · Rústica · 

ISBN 978-84-8021-638-8 · 20 

Juan Marchena; Manuel Chust (ed.)
Por la fuerza de las armas.
Ejército e independencias 
en Iberoamérica

El procés de les independències en 
l’univers iberoamericà durant el segle
de les llums, malgrat el desenvolupa-
ment intel·lectual, s’imposà per la
força de les armes. Quinze especia-
listes internacionals hi diuen la seua
sobre aquest important afer i consti-
tueixen, un conjunt de treballs per a
oferir un ampli panorama del feno-
men militar en les arrels de la Iberoa-
mèrica contemporània.
Castelló: Universitat Jaume I, 2008 · 

424 pàg. · 17 x 24 cm · Rústica · 

ISBN 978-84-8021-628-9 · 22 

Jordi Garsaball; Ramon Martí
Cerdanyola del Vallès. De la
tardoantiguitat al feudalisme /
Cerdanyoles i cerdans: agents de
l’expansió territorial dels comtes
de Cerdanya

Aquest volum recull dos estudis dife-
rents però estretament relacionats. 
El treball de Jordi Garsaball, dedicat
a la transició de l’antiguitat tardana a
l’època feudal a Cerdanyola, i l’estudi
de Ramon Martí Castelló sobre 
l’expansió cerdana medieval a partir
de la toponímia.
Bellaterra: Servei de Publicacions de la Uni-

versitat Autònoma de Barcelona, 2008 · 123

pàg. · 21 x 29,7 cm · Rústica · 

ISBN 978-84-490-2536-5 · 14,42 

Gilbert Larguier (coord.) 
Les communautés et l’argent
Fiscalité et finances municipales 
en Languedoc, Roussillon et Andorre 
XVe-XVIIIe siècle

És sobre un tema de recerca en plena
renovació que aquesta obra metodolò-
gica i comparativa il·lustra la riquesa i
la complexitat dels països que voregen
el nord del Mediterrani occidental.
[Jornades d’Història i Història del Dret 
i de les Institucions de la Universitat de
Perpinyà Via Domítia (2)].
Perpinyà: Presses Universitaires de Perpignan,

2008 · 200 pàg. · 16 x 24 cm · Rústica ·

ISBN 978-2-35412-005-4 · 18 

Stefano Maria Cingolani (cur.)
Gestes dels Comtes de Barcelona 
i Reis d’Aragó

Tres segles de producció historiogràfica
als comtats catalans són l’origen de
Les Gestes dels comtes de Barcelona.
Aquí es presenta una nova edició 
crítica de la versió catalana, o versió
intermèdia, elaborada per primera
vegada a partir de tots els manuscrits
coneguts, amb un extens comentari
crític que respon molts dels interro-
gants que ha plantejat aquesta obra. 
València: Publicacions de la Universitat de

València, 2008 · 140 pàg. · 19 x 27 cm ·

Rústica · ISBN 978-84-370-7086-5 · 18 

GEOGRAFIA, 
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Emilio La Parra López; Elisabel
Larriba (ed.)

Memorias
Manuel Godoy
Les 2.000 pàgines d’aquesta edició
íntegra i única son ineludibles 
per a conéixer la història de finals
del XVIII i començaments del XIX. 
En aquesta obra, Godoy intenta 
justificar la seua actuació i exposar
els avanços del regnat de Carles IV,
però, a més, ofereix un relat detallat
de la Revolució francesa, la política de
Napoleó, la Guerra de la Indepen-
dència.
Alacant: Publicacions Universitat d’Alacant,
2008 · 1.998 pàg. · 14 x 22 cm · Cartoné ·
ISBN 978-84-7908-914-6 · 55 
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Remedios Ferrero, Lluís Guia (ed.)
Corts i Parlaments de la Corona
d’Aragó. Unes institucions emblemàtiques
en una monarquia composta

Durant el període comprès entre la reo-
bertura de la Taula de Canvis el 1517 i 
la supressió de les institucions forals, la
ciutat de València va viure una situació
de progressiu endeutament, que va pro-
vocar successives fallides del banc
municipal. Aquest llibre analitza la pro-
blemàtica administració de les finances
municipals per part de l’oligarquia. 
València: Publicacions de la Universitat de

València, 2008 · 664 pàg. · 16 x 23 cm · 

Rústica · ISBN 978-84-370-7092-6 · 

34,50 · Espanyol, català 

Gilbert Larguier (coord.) 
Les justices royales secondaires
en Languedoc et en Roussillon
XVIIe-XVIIIe siècles

És amb una perspectiva comparativa
que aquesta obra tracta un tema inèdit
de la història de la justícia: les justícies
de proximitat. Es renova profundament
la visió que tenim del funcionament de
la justícia i de les relacions socials
durant el període modern. És cert que
les justícies locals funcionaven millor i
no s’ha dit prou. Val a dir que les pobla-
cions les sol·licitaven amb confiança.
Perpinyà: Presses Universitaires de Perpignan,

2008 · 196 pàg. · 16 x 24 cm · Rústica ·

ISBN 978-2-35412-021-4 · 18 

Arnau Gonzàlez i Vilalta 
Un catalanófilo de Madrid:
Epistolario catalán de Ángel
Ossorio y Gallardo (1924-1942)

Aquesta obra vol acabar amb la injustí-
cia històrica que suposa l’oblit al qual
ha estat sotmès Ángel Ossorio y Gallar-
do. I ho fa des d’un dels aspectes que
més va interessar el jurisconsult, polític
i intel·lectual madrileny: la visió de
Catalunya i del catalanisme. 
Bellaterra: Servei de Publicacions de la Uni-

versitat Autònoma de Barcelona, 2008 · 428

pàg. · 16 x 23 cm · Rústica · 

ISBN 978-84-490-2528-0 · 24,04 

Quan a la capacitat d’anàlisi de l’historiador 
s’afegeix la descripció dels fets viscuts, pròpia
del periodista, el relat històric del temps recent
no solament pot guanyar una presentació més
atractiva, sinó també una reconstrucció dels
esdeveniments tant dinàmica com verídica. 
És per això que L’esclat de l’Est desperta imatges
televisives de l’inconscient del lector que crèiem
oblidades, sense simplificar la complexitat del
procés que es proposa d’explicar: l’enfonsament
dels règims comunistes a Europa.

L’autor comença el relat recordant la foto-
grafia de George Orwell que Agustí Centelles 
li va fer a Barcelona pel desembre de 1936,
mentre feia cua per allistar-se a les milícies del
POUM. L’anècdota simbolitza la seducció que
la revolució va exercir sobre gran part de la
intel·lectualitat europea, després compromesa
en la denúncia de la temptació totalitària. 
No comparteixo l’opinió que la construcció 
d’un govern fort a la República Espanyola en
guerra fos un assaig subversiu de les futures
instauracions de les democràcies populars a
l’Europa de l’Est. Més aviat crec que la nostra
visió de la Unió Soviètica posterior, omnipresent
i tentacular, intervencionista i activa en tots els
fronts mundials freds, ens fa obviar l’aposta 
per la col·laboració amb els partits burgesos, el 
projecte de «socialisme d’un sol país» i la dificultat
estratègica que per a Moscou implicava la revo-
lució espanyola. Malgrat que tot això dificulti 
l’existència de cap pla el 1938, ningú no pot
negar, acompanyant Llibert Ferri en el viatge
cronològic fins a l’est «alliberat» pels soviètics 
el 1945, que alguns dels protagonistes de la
satel·lització de l’Europa de l’Est ja havien respi-
rat darrere el clatell d’Orwell o dels «poumistes»
allunyats de l’ortodòxia.

Aquesta és una de les sorpreses d’aquest
llibre, mitjançant el qual el lector s’assabentarà
també, per exemple, que Glasnost no és exac-
tament llibertat d’expressió, coneixerà quin per-
centatge del territori bielorús continua contaminat
pel verí radioactiu vessat a Txernòbil, descobrirà
els límits de la desestalinització de Krushev,
sabrà com es va produir el traspàs del matrimo-
ni Ceaucescu, i quan es va obrir el primer
McDonald’s del territori soviètic. El resultat és
una crònica d’esdeveniments de ritme trepidant,
que posa ordre en el marasme de dades quan
els fets es precipiten, tan atenta als despatxos

de Moscou com als carrers dels països satèl·lits,
i que sovint recorda –gràcies a l’experiència
personal de l’autor com a corresponsal a Mos-
cou– la confosa allau d’informació que 
van rebre les estorades opinions públiques
occidentals coetànies. 

Aquesta seqüència vertiginosa evita els 
dogmes de qualsevol signe. Per tant, no és un
text revisionista amb voluntat de fer llenya de
l’arbre a terra, sinó un retrat fefaent del passat
recent, que se serveix d’una acurada i selecta
bibliografia, en la qual destaquen la sociòloga
Olga Kryshtanóvskaya i la periodista Anna Polit-
kóvskaya. Així, doncs, no es defuig diferenciar
l’ànima totalitària de l’ànima humanista del
comunisme, ni criticar els ultraliberals que van
impulsar unes teràpies de xoc dissenyades als
laboratoris occidentals per desmantellar l’eco-
nomia planificada i substituir-la per una altra
que, més que de mercat, semblava de casino.
La davallada de la producció i la caiguda de 
les inversions que van provocar aquestes terà-
pies es van intentar superar retallant despeses
socials. Així va ser com 40 milions de persones
arruïnades per la inflació i la consegüent pèrdua
del valor adquisitiu dels sous van haver de 
buscar estratègies de supervivència, que ana-
ven des de les paradetes en parcs i voreres per
vendre els objectes personals fins a l’ús de la
violència per desallotjar els desvalguts petits
propietaris dels pisos privatitzats. 

El 1999 les Nacions Unides van publicar 
un balanç sobre el cost de vides humanes del
desmantellament del comunisme a Europa: 
es volia denunciar que un gran nombre de 
persones havien desaparegut dels censos 
de població. Se les havien endut les malalties
(per l’ensorrament del sistema públic de salut),
els suïcidis, l’alcoholisme i la violència d’una
societat desestructurada. La xifra espanta qualse-
vol: recomano que quan us la trobeu a L’esclat 
de l’Est el lector la compari amb les que s’atri-
bueixen a cinquanta anys de règim soviètic en
qualsevol d’aquests «llibres negres» consagrats 
a donar al comunisme un caràcter intrínsecament
criminal. En el text de Llibert Ferri les víctimes 
del capitalisme salvatge també mereixen el seu
sentit record reivindicatiu!

Historiador
Juliol de 2008

L’esclat de l’Est 
Llibert Ferri

Ferran Sánchez

LA LECTURA DE…

L’obra desperta 

imatges televisives de

l’inconscient del lector,

sense simplificar la

complexitat del procés

de l’enfonsament dels

règims comunistes 

a Europa

Vic: Eumo Editorial, 2008 · 150 pàg. · 11 x 18 cm. · Rústica · ISBN 978-84-9766-264-2 · 9,50 

Stefano Maria Cingolani (cur.)

Libre dels reis
Redactades en la segona meitat del
segle XIII, aquestes cròniques estan
plenes d’invencions i d’interés. 
La seua importància en la construc-
ció de la tradició historiogràfica a 
la Corona d’Aragó és, encara, difícil 
de precisar, però sens dubte l’edi-
ció que ara es presenta contribuirà
a facilitar els estudis sobre la seua
significació i influència. 

València: Publicacions de la Universitat de Valèn-
cia, 2008 · 256 pàg. · 19 x 27 cm · 
Rústica · ISBN 978-84-370-7087-2 · 21 
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Francesc Xavier Borrull Vilanova
Discurso sobre la Constitución 
que dió al Reyno de Valencia 
su invicto conquistador el 
Señor D. Jayme Primero

A més de les conquestes gràcies a
les quals es coneix, el rei Jaume I
configurà l’entramat politicojurídic
dels regnes conquerits i millorà el
dels territoris heretats. Entre les 
activitats commemoratives pel 
VIII Centenari del Naixement del Rei
Jaume I, organitzades per la universitat
que porta el seu nom, es publica
aquesta excel·lent edició de 200
exemplars numerats.
Castelló: Universitat Jaume I, 2008 · 

110 pàg. · 17 x 24 cm · Rústica · 

ISBN 978-84-8021-671-5 · 40 



de Jerusalem. Si l’haguera obtingut, Jaume

hauria deixat de ser l’hereu legítim.

No és estrany, per tant, que Jaume I no

expresse en la seua crònica cap mostra de

devoció filial envers el seu pare –de qui,

tanmateix, sembla que va heretar una lubri-

citat desmesurada, fins al punt que se li

coneixen més d’una dotzena de dones i

amistançades estables– i que li recrimine

fins i tot la derrota a la batalla de Muret, on

Pere va trobar la mort. En la partida d’escacs

que es jugava a Occitània –un gegant cultu-

ral però un nan polític, fragmentat en una

miríade de petits comtats, vescomtats i

castellanies–, havia irromput amb força un

tercer jugador, el rei de França, que aprofi-

tava el pretext de la croada contra els albige-

sos per a estendre els dominis fins a la Medi-

terrània i als Pirineus. Muret, on catalans,

aragonesos i tolosans, ara tots units enfront

de l’enemic comú, foren derrotats per Simó

de Montfort, el cabdill dels croats francesos,

tancà un camí, el de l’expansió ultrapiri-

nenca, occitana, i n’obrí, o més aviat en

consolidà, un altre, en ensolcar ja decidida-

ment la futura expansió territorial cap al sud,

sobre les despulles d’Al-Andalus. L’estat que

hauria pogut ser catalanooccità, a una banda

i l’altra dels Pirineus, esdevindrà finalment, ja

amb Jaume I, ibèric i mediterrani.

En realitat, el camí l’havia obert, un any

abans de Muret, la batalla de Las Navas de

Tolosa (1212), que precipità l’enfonsament

de l’imperi almohade i, amb ell, l’ocupació

cristiana de la major part d’Al-Andalus.

En l’espai d’una o dos generacions, les

conquestes portugueses, castellanolleone-

ses i catalanoaragoneses deixaren reduïda

la presència musulmana a la península

Ibèrica al reducte de Granada. Les conques-

tes de Mallorca, València i Múrcia, els prin-

cipals «fets» del regnat de Jaume I, i al

capdavall un acte d’agressió que provocà la

destrucció i desaparició de les societats

andalusines autòctones, són contempo-

rànies, doncs, de les de l’Alentejo i l’Algarve

en la zona d’expansió portuguesa i de la

major part d’Andalusia en la castellana. I, de

Jaume I va nàixer, en efecte, a Mont-

peller, la ciutat que havia portat la seua

mare, Maria, al matrimoni amb Pere el

Catòlic, que es va convertir en un gran centre

universitari al segle XIII, amb la creació de les

facultats de dret i medicina el 1229, la d’arts

el 1242 i la unificació de totes tres el 1289

amb la fundació de la Universitat de

Montpeller. Un desplegament extraordinari

dels estudis universitaris que es va produir,

doncs, durant el regnat de Jaume I.

Aquells primers anys del segle XIII, quan

va nàixer Jaume I, Montpeller no era encara

una ciutat perifèrica de la Corona d’Aragó,

en el nord més extrem i enclavada en els

dominis del rei de França, sinó una de les

capitals més dinàmiques d’Occitània, al bell

mig de les possessions ultrapirinenques 

–el Llenguadoc i la Provença– dels reis

d’Aragó i comtes de Barcelona. Una peça

estratègica en la partida d’escacs que juga-

ven contra el comte de Tolosa per l’hegemo-

nia sobre les terres d’Oc i una ciutat clau

d’aquell estat a cavall dels Pirineus, des del

Roine fins a l’Ebre, que hauria pogut ser. Si

més no, en els somnis dels trobadors medie-

vals i dels historiadors de la Renaixença.

Tolosa, també un important centre universi-

tari, era la gran rival de Barcelona en la regió.

Per això s’havia casat Pere el Catòlic

amb Maria de Montpeller, no perquè l’esti-

mara –que no l’estimava gens, si hem de

creure els cronistes de l’època, i costà Déu i

ajuda que el rei s’acostara a la seua dona

per tenir un fill–, sinó per obtenir la senyo-

ria de la ciutat. No cal dir que l’amor no

comptava gaire en els matrimonis reials, que

responien sobretot a interessos polítics i

territorials. Una vegada aconseguida Mont-

peller, Pere el Catòlic ja no va voler saber-ne

res, de Maria, i Jaume va nàixer de pur

miracle, com ell mateix afirma en la seua

crònica, el Llibre dels feits, un exemple insò-

lit d’autobiografia d’un rei medieval. Pere

arribà fins i tot a demanar al papa l’anul·lació

del matrimoni per a casar-se amb un partit

millor, Maria de Montferrat, l’hereva del tron

LA CRÒNICA

800 anys
de Jaume I

Enguany se celebra el 800 aniversari del naixement de

Jaume I, el rei que hauria pogut donar nom a la Xarxa

Vives, per la relació que va tenir amb tots els territoris 

i ciutats de les universitats que integren la Xarxa, de

Perpinyà a Alacant, de Lleida a les Illes Balears, per 

l’empenta que va donar als estudis superiors i fins i tot 

per la vinculació amb Montpeller, la seua ciutat natal i 

la seu d’una de les més importants universitats del seu

temps, on acudien estudiants de tot l’àmbit lingüístic

català, molt abans que es creara –a Lleida, el 1300– 

la primera universitat de la Corona d’Aragó. I, de fet, 

una universitat, la de Castelló, porta avui el seu nom.

A
IS

A

Durant la primera part del seu regne, de 1213 a 1242, Jaume I

no exerceix poder real sobre els comtats de Rosselló i de

Cerdanya. Els seus actes són escassos. A partir de 1242 hi intervé

directament. Continua la política del seu oncle, Nunó Sanç. Hem

rellevat els actes més importants fins a la mort de Jaume I. El

1245, deslliura un privilegi als habitants de Vinçà de tota «exor-

quia, cugucia et intestia», a condició que construeixin la muralla

de la vila. El mateix dia institueix una tercera carta de poblament

a Prats de Molló, sobre el puig de Palau, a l’oest de la vella vila.

L’endemà, concedeix els pasturatges de la Comelada de Prats a

l’ordre dels templers del Mas Deu. Per reforçar la frontera nord del

Rosselló, crea un nova «població» sobre el pla d’Opol, al nord-oest

de Salses. Sol·licita a tots els habitants de tots els altres indrets

veïns a venir a construir, fortificar i poblar el puig que pren el nom

de Salvaterra. A aquest efecte, els habitants seran exempts de tots

els drets de «questia, alberga, boatge, fogatge, host i calvacada»,

és a dir, de tots els impostos. Dependrien directament del senyor

i comte de Rosselló, és a dir, d’ell mateix. El 20 de maig de 1248,

confereix al comte d’Empúries, Ponç Hug IV, per carta de pobla-

ment tots els drets sobre la vall de Banyuls de la Marenda. L’any

següent, concedeix privilegis als drapers de Perpinyà, indústria en

ple desenvolupament i que va fer portar els comtats a ser la

segona capital catalana després de Barcelona. També, aquest

mateix any, acorda privilegis en matèria de justícia als habitants de

Perpinyà i autoritza a Guillem de Pau, senyor de l’alta vall de

Banyuls, la construcció d’un castell. Els anys que segueixen fins

al 1253, continua deslliurant privilegis i concedint drets. És el

1254 que ordena que es finalitzi la construcció de les muralles de

la vila de Perpinyà a causa de les tensions amb el rei de França

que conduiran l’11 de maig de 1258 al capdal tractat de Corbeil.

Segella la pau entre el rei de França, Lluís IX, i Jaume I. Estableix

la frontera sobre les Corberes i renuncien, el primer, a les seues

pretensions sobre els comtats catalans i el segon, sobre les terres

occitanes. La frontera no es mourà fins al tractat dels Pirineus el

1659. El 9 de setembre de 1263 prescriu la construcció de tres

ponts en amunt i avall de Vilafranca de Conflent. De 1266 a 1273,

Jaume I deslliura diverses cartes de poblament, drets i privilegis

als habitants dels comtats. Una mereix una atenció especial: la de

Sant Joan Pla de Corts perquè es coneixia com el primer exemple

de devesa de bosc senyorial on la caça, la pesca, la collita i el dret

de pasturar i de fustejar eren prohibits. El 1273, autoritza els

cònsols de la vila de Perpinyà a elegir dotze consellers. Finalment

el 21 de juliol de 1276 abdica a favor dels seus dos fills i mor el

27 de juliol del mateix any. 

Martina Camiade, professora titular d’història dels 

Països Catalans a l’Institut Francocatalà Transfronterer 

de la Universitat de Perpinyà Via Domitia

El monarca conqueridor (1208-1276) i la seua aportació 
als comtats de Rosselló i de Cerdanya
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Montpeller és la ciutat que va veure nàixer Jaume I.

 



la mateixa manera que aquestes conques-

tes completarien la formació territorial de les

corones de Portugal i Castella, també dona-

rien la forma i, sobretot, l’articulació política

definitiva a la Corona d’Aragó.

En efecte, en un moment en què, a tot

Europa, les noves monarquies territorials

tendien a consolidar-se entorn d’un poder

reial fort i centralitzat, com era el cas d’An-

glaterra, França o Castella, Jaume I optà per

un model confederal i descentralitzat per

als seus regnes. No sols no incorporà les

terres mallorquines i valencianes a Cata-

lunya i Aragó, com havien fet un segle

abans els seus antecessors amb la Cata-

lunya Nova (Lleida i Tortosa) i el Baix Aragó

(Terol), ni propicià la unificació entre Cata-

lunya i Aragó (com passaria finalment amb

Castella i Lleó), sinó que hi va crear dos

regnes nous, autònoms, amb les pròpies

lleis, moneda i institucions. I aquest mateix

model és el que s’aplicaria més tard per a

«fer encaixar» en la Corona els nous estats

membres: Sardenya, Sicília i Nàpols.

És molt possible que en aquesta decisió,

com en la de dividir els dominis a la mort,

influira un concepte patrimonial, arcaïtzant,

de la corona, que el portava a considerar els

regnes com a propis, personals (els uns per

haver-los heretat i els altres per haver-los

conquerit ell mateix), i, per tant, a sentir-se

lliure per a dotar cada fill amb un regne,

quan ja les altres monarquies començaven

a diferenciar entre el que era patrimoni

públic i patrimoni privat del rei. I, de fet,

cada vegada que naixia un nou fill, canviava

el testament per a adjudicar-li un regne

propi, en detriment del primogènit i hereu.

Això, que debilitava la consistència de la

Corona enfront dels dos poderosos veïns,

Castella i França, i la renúncia a Occitània

pel tractat de Corbeil, són dos retrets que,

vuit segles després, encara no li han perdo-

nat els historiadors.

En contrapartida, Jaume I també

presenta trets «moderns», com el caràc-

ter romanista que impregna els Furs

valencians, els Privilegis mallorquins i, en

general, tota l’obra legislativa, i el desen-

volupament que va imprimir a l’adminis-

tració de l’estat, amb la creació d’una

veritable hisenda reial, la institucionalitza-

ció del poder municipal i també el de les

corts, nascudes precisament per a incor-

porar les ciutats i el patriciat urbà al joc

polític, dominat en exclusiva fins alesho-

res pel monarca i la noblesa. En un altre

terreny, el de la cultura, Jaume I contribuí

notablement a la fixació del català com a

vehicle literari amb la seua autobiografia,

el Llibre dels feits, a més, naturalment, de

la utilització com a llengua de la cancelle-

ria i l’administració reials. Finalment, les

conquestes van ser les que van portar la

llengua i la cultura catalanes a les Illes

Balears i al País Valencià, les que confi-

guraren aquest àmbit cultural i lingüístic

comú que anomenem Països Catalans i

que cobreix en tota l’extensió la Xarxa

Vives, de Perpinyà a Alacant i de Lleida a

Palma de Mallorca. 
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Per Antoni Furió
Fotografies: AISA

Facsímil de la Crónica de Jaume I o Llibre dels feits. Jaume I presideix una sessió de les Corts Generals a Lleida.
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Flocel Sabaté (ed.)
Imago Temporis-Medium Aevum 1
(2007)

La revista neix amb la voluntat de con-
tribuir a una renovació dels estudis
medievals i posa un èmfasi especial
als diferents aspectes conceptuals que
constituïen la civilització medieval, i
concretament, l’estudi de l’àrea medi-
terrània. A més intenta promoure una
reflexió sobre l’edat mitjana i les mane-
res d’enfocar aquest període.
Lleida: Edicions de la Universitat de Lleida, 

2008 · 334 pàg. · 17 x 24 cm · Rústica · 

ISSN 1888-3931 · 50 · Català, castellà,

anglès, francès, italià

Glòria Vázquez García (dir.)
Sintagma 19

Revista de lingüística que pretén fer
conèixer els treballs de recerca que
s’estan realitzant a les terres de Ponent
i afavorir l’intercanvi d’idees i coneixe-
ments amb investigadors d’altres
indrets. Amb periodicitat anual, recull
en un centenar de pàgines estudis,
recensions i notícies d’interés general.
Lleida: Edicions de la Universitat de Lleida,

2007 · 96 pàg. · 15 x 21 cm · Rústica · 

ISSN 0214-9141 · 6 · Català, castellà 

Reduccions 89-90
La poesia de Maria-Mercè Marçal

Aquest número extraordinari està dedi-
cat a la poesia de Maria-Mercè Marçal i
inclou estudis i comentaris de Josep
Maria Sala-Valldaura, Lluís Calvo,
Susanna Rafart, Rosa Delor, Pilar
Godayol, Dolors Udina, Francesc
Codina, Anna Montero, Laura Borràs,
Pep Paré, Joan-Elies Adell, Marie-Claire
Zimmermann i Laia Climent. La presen-
tació és a càrrec de Lluïsa Julià.
Vic: Eumo Editorial, 2008 · 302 pàg. · 

13,5 x 20,5 cm · Rústica · 

ISSN 0214-8846 · 24 

Universitat Autònoma de Barcelona.
Departament de Sociologia
Papers 87

Aquesta revista ompli un buit dins l’àmbit
de les ciències socials al nostre país i vol
deixar constància de la tasca investigado-
ra dels professors i estudiants de sociolo-
gia de la UAB. Malgrat la preocupació
pels problemes de la societat que ens
envolta, no és pas una publicació «loca-
lista», sinó que està oberta a la col·labora-
ció d’especialistes de tots els països.
Bellaterra: Servei de Publicacions de la

Universitat Autònoma de Barcelona.

Departament de Sociologia, 2008 · 

292 pàg. · 16 x 23 cm · Rústica · 

ISSN 0210-2862 · 11,54 · Català i castellà 
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Ferran Toutain; Isabel Fernández
(coord.)
Trípodos 23
In memoriam Daniel E. Jones

La revista de pensament Trípodos, 
editada per la Facultat de Comunicació,
rendeix homenatge en un número 
extraordinari a l’investigador i professor 
d’aquesta Facultat Daniel E. Jones, 
raspassat l’1 d’abril de 2007 als cin-
quanta-sis anys. El volum s’obre amb
les aportacions de la doctora Isabel
Fernández Alonso, que va treballar 
amb ell i del doctor Miquel de Moragas, 
amic i col·laborador de Jones. 
Barcelona: Ed. Trípodos (Blanquerna

Tecnologia i Serveis, SL, Universitat Ramon

Llull), 2008 · 15 x 23 cm · Rústica · 

ISSN 1138-3305 · 15 

Universitat Autònoma de Barcelona.
Departament de Traducció 
i d’Interpretació
Quaderns

Publica treballs relacionats amb la
traducció i la interpretació, com ara
articles de reflexió teòrica, investiga-
cions i propostes didàctiques, estudis
sobre traductors i traduccions, textos
d’interés històric, entrevistes o refle-
xions amb traductors, textos traduïts
de rellevància especial o ressenyes 
i comentaris bibliogràfics. 
Bellaterra: Servei de Publicacions de la

Universitat Autònoma de Barcelona, 2008 ·

240 pàg. · 16 x 23 cm · Rústica · 

ISSN 1138-5790 · 8,65 · Català i castellà 

Romà Guardiet (coord.)
Trípodos 22
Cièncie i mitjans: les dificultats 
de la investigació

El número 22 de la revista acadèmi-
ca que publica la FCC, coordinat pel
professor de la FCC Romà Guardiet,
dedica el monogràfic a «Ciència i
mitjans: les dificultats de la divulga-
ció)», amb articles de Santiago
Ramentol («La comunicació des 
de la ciència: una assignatura 
encara pendent»), Javier Sampedro
(«Estimular la demanda»), Carles
Perelló («La ciència i la tècnica»)…
Barcelona: Ed. Trípodos (Blanquerna

Tecnologia i Serveis, SL, Universitat Ramon

Llull), 2008 · 15 x 23 cm · Rústica · 

ISSN 1138-3305 · 14 
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