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EDITORIAL

El govern
de la universitat
urant els darrers anys, l’espai europeu d’educació superior (EEES) ha fet que les uni-

D

versitats sovintegen les portades dels periòdics i ocupen minuts de ràdio i televisió. El
procés d’adaptació de les titulacions es desenvolupa en paral·lel al debat social sobre

la governança de les universitats, una qüestió important però que resta soterrada pel soroll generat al voltant de la paraula «Bolonya».

14 · 17 · 21 · 42

En el govern de les universitats, és clau la forma d’elecció dels equips de govern, però també

SABIES QUE...?

cal considerar aspectes com el paper de la societat en el control de la universitat. Avui, la governança es vincula a l’equilibri entre autonomia i rendició de comptes, un aspecte que afecta

17

les universitats públiques, però també les privades, perquè totes són responsables davant els

IDEES I EMPRENEDORS

ciutadans. Quin és el model de govern que reclama la societat? Cal modificar la legislació vigent? Quin ha de ser el paper dels consells socials? En aquest tercer número de BUC aques-

22
L’ENTREVISTA
Adela Cortina
«Hem de
convertir les
masses en
pobles»

tes preguntes són objecte d’anàlisi conjunta per part del secretari d’Estat d’Universitats, Màrius
Rubiralta, la vicepresidenta III de la Xarxa Vives i rectora de la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas, i el vicepresident de la Fundació CYD, Francesc Solé Parellada. Un diàleg
obert entre administració, universitat i empresa per a repensar les actuals estratègies.
La reflexió és imprescindible si volem donar una direcció útil al nostre treball. Per això, hem volgut sentir les paraules d’una de les nostres pensadores més destacades. Adela Cortina, catedràtica d’Ètica i Filosofia Política de la Universitat de València, desgrana en aquestes pàgines la
seua visió del moment actual i reflexiona sobre la compatibilitat entre eficàcia i valors ètics.

29
DES DEL CAMPUS

Finalment, el 150 aniversari de la publicació de L’origen de les espècies ha portat Eudald Carbonell, paleontòleg i antropòleg de la Universitat Rovira i Virgili, a repassar les reflexions de Char-

33
LA LECTURA DE...
JORDI CASTELLANOS

les Darwin i el relleu de la seua figura històrica en el nostre món actual i en l’àmbit científic.

37

la nostra cultura i en la nostra llengua. Una tasca que des de l’any 1992 ha anat desenvo-

LA LECTURA DE...
MANEL OLLÉ

lupant la revista Mètode, la publicació de difusió de la investigació de la Universitat de Va-

38
LA CRÒNICA

Amb aquests temes, BUC vol continuar apostant per la divulgació des de la perspectiva de

lència, que ha esdevingut recentment revista de referència de la Xarxa Vives. Sens dubte,
una gran notícia per a tothom.

Darwin, 1859

Ana Ripoll Aracil
Presidenta de la Xarxa Vives d’Universitats
Rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona

45
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SERVEIS
EDITORIALS

Totes les àrees de coneixement estan

Universitat Abat Oliba CEU
CEU Ediciones
Tel.: +34 932 540 900
A/e: jbarrayc@uao.es
www.ceu.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 d’Alacant
Servei de Publicacions
Tel.: +34 965 903 480
A/e: publicaciones@ua.es
http://publicaciones.ua.es

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

representades en la producció editorial de
les universitats de la Xarxa Vives. Una
producció contínua i intensa, de la què
aquest tercer número de BUC aplega 175
exemples. És una selecció d’interès que
presenta una temàtica molt variada,
en part resultat del treball que es

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

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 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 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

desenvolupa a les nostres aules, a les
nostres facultats i escoles. Aquestes
pàgines tenen una imprescindible
prolongació al portal e-BUC
(www.e-buc.com), on a més d’accedir als
continguts de la revista, hom pot adquirir
les publicacions que editen les nostres

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

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

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

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

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

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

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 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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GENERALITATS

FILOSOFIA

Santi Ponce, Maties Ramisa

Josep Maria Terricabras (dir.)

El Casino de Vic 1848-2008

La filosofia de Kant dos-cents anys
després

Aquest llibre recull el fil argumental del
Casino de Vic. S’hi descriuen els aspectes organitzatius, la composició social, les activitats realitzades, la
projecció i el seu paper en el decurs de
la història. Tal com destaquen els autors, el que va nàixer com a «casino
dels senyors» ha esdevingut un centre
d’informació, de cultura i de diàleg,
obert a tots els ciutadans.
Vic: Eumo Editorial (Universitat de Vic): Casino

Víctor Braquehais Acero et alii

de Vic, 2008 · 236 pàg. · 17 x 24,5 cm ·

Gestión y explotación de
información mediante Sistemas de
Gestión de Bases de Datos

Exportar la llibertat

Universitaria, 2008 ·90 pàg. · 14 x 21 cm ·

El mite que ha fracassat

Rústica · ISBN 978-84-96742-86-4 · 12 €

Traducció d’Antoni Furió

En aquest llibre s’aborda la gestió de la
informació utilitzant gestors de bases
de dades. Està pensat per a usuaris
sense coneixements previs d’aquestes
eines, arribant fins a un nivell intermedi. La metodologia seguida es basa
en plantejar exercicis que són independents del gestor de base de dades
utilitzat, si bé en les solucions s’usa
Ms Access.

Des de sempre els governs amaguen
rere declaracions altisonants els veritables motius de les guerres. A partir
d’exemples i amb una visió històrica i
perspicaç, Canfora estableix una polèmica acta d’acusació contra la «deformació moral, cultural i política» que
permet a un estat desplegar un projecte
d’hegemonia, revestint-se alhora del
títol de paladí de la llibertat.

València: Universitat Politècnica de València,

València: Publicacions de la Universitat de

2008 · 151 pàg. · 17 x 24 cm · Rústica ·

València, 2008 · 120 pàg. · 13 x 21 cm ·

ISBN 978-84-8363-358-8 · 16,80 €

Rústica · ISBN 978-84-370-7272-2 · 12 €

Carme Ferré Pavia

Pere Masip

Barcelona TV

Internet a les redaccions:

Llibre d’estil

Informació diària i rutines
periodístiques

Els estudiants i professionals de la
televisió trobaran en aquesta obra
una eina útil i aplicable per a resoldre els dubtes més usuals i podran
adoptar-la, si cal, perquè la seua
feina siga d’una major qualitat.
Des de l’ideari corporatiu fins als
elements de grafisme, passant pels
dubtes lingüístics i els gèneres
periodístics, sense oblidar les qüestions ètiques.

Aquest llibre, publicat pel professor de
la Facultat de Comunicació
Blanquerna-URL Dr. Pere Masip, explora com es va produir el procés d’introducció d’Internet en les redaccions
dels mitjans de comunicació catalans i
com la xarxa ha modificat les rutines
periodístiques com a mitjans de comunicació, però també com a recurs informatiu.

Barcelona: Editorial UOC, 2008 ·

Barcelona: Trípodos (Universitat Ramon Llull),

172 pàg. · 14 x 21 cm · Rústica ·

2008 · 208 pàg. · 13,5 x 23 cm · Rústica ·

ISBN 978-84-9788-737-3 · 18 €

ISBN 978-84-935360-7-7 ·15 €

Aprende SQL

Victor Hernández Espinosa

Las psicosis. Sufrimiento mental y
comprensión psicodinámica

El llenguatge SQL s’utilitza en la
majoria dels sistemes actuals de gestió de base de dades. Per a introduir
el lector, de manera pràctica, en l’ús
d’aquest llenguatge, els autors, a més
de mostrar els diversos conceptes del
SQL, els il·lustren amb nombrosos
exemples i exercicis, estretament
relacionats amb el sistema de
facturació i control d’estocs de les
empreses.

Aquest llibre presenta una manera diàfana d’explicar en clau psicodinàmica
en què consisteix la psicosis. El text defuig el reduccionisme medicobiològic
en la comprensió de la psicosis i es recolza en una sèrie d’experiències clíniques per a descobrir-nos un
continuum psicopatològic més proper
a la realitat.

Castelló de la Plana: Universitat Jaume I,

Barraquer (Universitat Ramon Llull), 2008 ·

2008 · 188 pàg. · 17 x 24 cm · Rústica ·

352 pàg. ·13,5 x 22 cm · Rústica · ISBN

ISBN 978-84-8021-661-6 · 14 €

978-84-493-2151-1 · 26,92 €

Barcelona: Edicions Paidós: Fundació Vidal i

—
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Gregorio Quintana Ortí et alii

Luciano Canfora

Girona: Universitat de Girona: Documenta

BUC

Cartoné · ISBN 978-84-9766-292-5 · 25 €

Aquest volum recull les aportacions de
cinc dels millors coneixedors de
l’obra kantiana que aborden alguns
dels grans temes: pensar i conèixer,
el concepte, el plaer de la reflexió, el
goig estètic, la teoria metafísica sobre
l’espai i el temps. Cinc lliçons que arrelen en el pensament d’un autor mort fa
200 anys, però que planteja qüestions
d’una actualitat indiscutible.
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FILOSOFIA

NOVETATS EDITORIALS

Mireia Cabero

Tobies Grimaltos

El coaching emocional

Idees i paraules
Una filosofia de la vida quotidiana

El tema que tracta aquesta obra pot
ajudar-nos i fer que arribem als
nostres objectius emocionals i que
la nostra vida puga ser molt més
satisfactòria. Això no és fàcil;
requereix un pla i esforç.
Aquest llibre, a més d’explicar què
és el coaching emocional, ens introdueix a com utilitzar-lo ja en el nostre
dia a dia.
Barcelona: Editorial UOC, 2008 ·

Per què anem als cementeris? Queden
encara llibreters? Per què se’ns vol
classificar sempre com a membres
d’un grup? Qüestions com aquestes
constitueixen per a l’autor esperons per
a posar-se a escriure textos breus, incisius, irònics. Uns escrits que volen ser
alhora entretinguts, entenedors, donar
motiu per a la reflexió i mostrar el caràcter de la nostra època.

104 pàg. · 12 x 17’5 cm · Rústica ·

València: Publicacions de la Universitat

ISBN 978-84-9788-764-9 · 8 €

de València, 2008 · 154 pàg. · 13 x 21 cm ·
Rústica · ISBN 978-84-370-7256-2 · 12 €

Ramon Llull

Llibre de la disputa del clergue
Pere i de Ramon, el fantàstic. Llibre
de la ciutat del món

Agnes Heller

El món, el nostre món
A. Heller fa un repàs als grans temes
que han ocupat la seua reflexió filosòfica. No deslliga la pròpia reflexió de la
seua actitud personal, sinó ben al contrari, aboca en aquestes lliçons la reflexió més personal sobre el món, la
quotidianitat i la tradició; la postmodernitat; l’art i la cultura; la política i l’ètica;
i la llibertat i la felicitat.
Universitaria, 2008 · 186 pàg. · 14 x 21 cm ·

L’obra conté dos diàlegs llatins, en què
Ramon Llull pren la paraula com a personatge de ficció, que pertanyen a la
«nova» literatura lul·liana. Quan els va
redactar portava una cinquantena
d’anys dedicat a l’empresa d’escriure
llibres de tots els formats i d’obtenir
mitjans per a la missió amb el fi de
promoure l’amor i el servei del Déu
veritable.

Rústica · ISBN 978-84-96742-83-3 · 18 €

Santa Coloma de Queralt: Universitat Rovira i

Girona: Universitat de Girona: Documenta

Virgili: Obrador Edèndum, 2008 · 288 pàg. ·
16 x 21 cm · Cartoné ·
ISBN 978-84-8424-116-4 · 30 €

Hans Heinz Holz

Juan Emilio Adrián Serrano

Metafísica, dialèctica i reflexió

El desarrollo psicológico infantil.
Áreas y procesos fundamentales

La meva trajectòria filosòfica en el context
de la filosofia després de 1945

Obra dirigida a estudiants i graduats
que presenta teories generals i bases
biològiques del desenvolupament cognitiu, del desenvolupament de la percepció i la cognició espacial, de la
memòria, el llenguatge, el raonament,
les habilitats escolars, les emocions, el
jo... i que integra les perspectives teòriques i les línies d’investigació clàssiques i contemporànies.

H. H. Holz presenta l’evolució dels
seus punts de vista filosòfics en el context de les condicions històriques que li
han influït i a les quals intenten donar
resposta. Que un pensador reflectisca
explícitament les influències específiques de la seua època (nazisme; capitalisme-comunisme) en el seu model
especulatiu sobre el món, té sens
dubte un gran atractiu.

Castelló de la Plana: Universitat Jaume I,

Girona: Universitat de Girona: Documenta

2008 · 436 pàg. · 17 x 24 cm · Rústica ·
ISBN 978-84-8021-663-0 · 24 €

Universitaria, 2008 · 208 pàg. · 14 x 21 cm ·

BUC
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Rústica · ISBN 978-84-96742-81-9 · 18 €

Mateu Cabot et alii

Óscar Horta Álvarez

Estètica i noves tecnologies

La Filosofía Moral de J. Ferrater
Mora

Estètica i noves tecnologies intenta respondre a una qüestió: hem de canviar
els esquemes conceptuals de la nostra
experiència estètica per mor de la utilització massiva de tecnologies digitals?
El grup de recerca format per Mateu
Cabot, Pau Frau i Xavier Cerdà va treballar aquesta qüestió durant un any i
mig. Aquest llibre és una síntesi del treball realitzat i constitueix un punt de
partida per a noves investigacions.

Ferrater és un pensador que adopta posicions compromeses en el camp de
l’ètica respecte a temàtiques d’aparició
recent, com passa, fonamentalment,
pel que fa a la consideració dels animals. Tots aquests posicionaments fan
de la filosofia moral de Ferrater una
aportació particularment original, una
anomalia en el panorama filosòfic espanyol de la segona meitat del segle XX.

Palma: Edicions UIB, 2009 · 136 pàg. ·

Girona: Universitat de Girona: Documenta

12,5 x 19 cm · Rústica ·

Universitaria, 2008 · 224 pàg. · 14 x 21 cm ·

ISBN 978-84-7632-951-1 · 10 €

Rústica · ISBN 978-84-96742-87-1 · 19,30 €

—
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RELIGIÓ

CIÈNCIES SOCIALS

Francesca Español, Francesc Fité (ed.)

Francesc Badia i Batalla

Hagiografia peninsular en els
segles medievals

Delictes patrimonials

Els sants i el seu culte, o la devoció que
generaren en els segles medievals als
regnes peninsulars, s’ha convertit en
un objectiu dels hispanistes que s’apropen des de camps molt diversos: la
litúrgia, la història de l’art, la literatura,
el que s’ha designat com a «història de
les mentalitats», etc. Aquesta recerca
és una mostra d’aquest caràcter multidisciplinari.
Lleida: Edicions de la Universitat de Lleida,
2008 · 290 pàg. · 17 x 23 cm · Rústica ·

El nucli inicial d’aquests textos són els
apunts redactats per als alumnes del
curs de postgrau de Dret Andorrà que
contenien nocions bàsiques de dret
penal en l’àmbit dels anomenats «delictes contra el patrimoni». Després de
diverses actualitzacions completades
amb noves referències doctrinals i de
jurisprudència es presenta aquest manual que tracta una part important del
dret penal andorrà.

Jordi Adell et alii

Les WebQuests en l’educació
infantil i primària

ISBN 978-84-8409-246-9 · 18 €

Sant Julià de Lòria: Universitat d’Andorra:

Christian Lagarde (ed.)

Fundació Crèdit Andorrà, 2008 · 513 pàg. ·

Les défis de la Catalogne au
tournant du siècle 1996-2006

15 x 21 cm · Rústica ·

En l’obra es descriu què és una WebQuest i per què és un recurs de gran
interés educatiu a l’escola de la societat del coneixement i de les TIC. A
continuació, s’aprofundeix en el procés de creació d’una WebQuest i es
donen pautes pràctiques per a elaborar-ne, des de la idea inicial fins que
està enllestida per a fer-la servir amb
l’alumnat.

ISBN 978-99920-1-715-9 · 25,73 €

Barcelona: Editorial UOC, 2008 · 120 pàg. ·

Després d’haver conquerit l’autonomia,
el futur de Catalunya ha esdevingut,
d’alguns anys ençà, un debat aspre i recurrent. Quins són els reptes als quals
aquesta «nació sense Estat» ha d’afrontar-se d’ara en avant? Com concebre-hi
una educació intercultural? Quin diferencial subsisteix amb la resta
d’Espanya? I on són la nació i la
democràcia?

17 x 24 cm · Rústica ·

Perpinyà: Presses Universitaires de Perpignan,

ISBN 978-84-9788-785-4 · 16 €

2008 · 212 pàg. · 14 x 20,5 cm · Rústica ·
ISBN 978-2-35412-023-8 · 15 €

José Luis Blasco Díaz,
Modesto Jesús Fabra Valls (ed.)

Alfons Martinell Sempere,
Taína López Cruz

El documento electrónico:
Aspectos jurídicos, tecnológicos
y archivísticos

Políticas culturales y gestión
cultural
Organum sobre los conceptos clave de
la práctica profesional

Joaquim Arenas i Sampera,
Margarida Muset i Adel

Anàlisi dels aspectes legals del document electrònic, la gestió i la conservació des de la perspectiva
arxivística, i els estàndards i les solucions tecnològiques d’arxiu electrònic
(totes aquestes qüestions de singular
transcendència). Els diferents enfocaments afavoriran el reconeixement
del document electrònic com a equivalent al tradicional document en
paper.

La immersió lingüística

Castelló de la Plana: Universitat Jaume I,

A Catalunya, un projecte compartit

2008 · 440 pàg. · 15 x 21 cm · Rústica ·

Els autors, testimonis de la transformació d’una escola monolingüe en
castellà a una escola catalana, exposen el procés d’immersió lingüística
aplicat a Catalunya, gràcies a la confluència de l’interés polític del moment, de l’acció coordinada de
l’administració, de l’esforç del professorat i de la voluntat majoritària d’integrar-se de la població no
catalanoparlant.

El networking

Girona: Universitat de Girona: Documenta

El networking és treballar per aconseguir una xarxa d’amics. No és tant
mantenir viva la relació amb els amics
d’infància, sinó crear vincles amb gent,
per exemple, del nostre sector professional. La teoria del networking diu que
es pot aprendre a fer amics i que gestionar-los bé és bàsic. Ens poden ajudar a resoldre problemes, descobrir
dades i trobar una nova faena.
Barcelona: Editorial UOC, 2008 · 96 pàg. ·
12 x 17,5 cm · Rústica ·
ISBN 978-84-9788-756-4 · 8 €

Vic: Eumo Editorial, 2008 · 176 pàg. ·
13,5 x 21,5 cm · Rústica ·

16 x 23,5 cm · Rústica ·
ISBN 978-84-96742-43-7· 20 € ·
Inclou pàgines desplegables

BUC

ISBN 978-84-9766-284-0 · 22 €

Universitaria, 2008 · 118 pàg. ·

UNIVERSITAT | CULTURA | LLIBRES

ISBN 978-84-8021-662-3 · 24 €

Rosaura Alastruey

A partir d’experiències en la gestió cultural i les polítiques culturals, els autors
aporten un instrument dinàmic al servei de la formació, la investigació i la
documentació per als diferents actors
culturals a partir de la proposta ordenada dels conceptes clau que permeten un sistema visible i comprensible
de la complexitat del camp de professionals de referència.
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CIÈNCIES SOCIALS

NOVETATS EDITORIALS

Ernesto de Martino

Josep M. Català Domènech

El folclore progresivo y otros
ensayos

La forma del real

Compilats i traduïts per Carles Feixa,
els textos aplegats formen part dels escrits fonamentals del debat entorn a la
cultura subalterna que va tenir lloc a
Itàlia entre el 1948 i el 1955. El país
acabava de passar per la tràgica experiència del feixisme, derrotat per la intervenció aliada i la resistència dels
grups partisans.

Aquesta és una obra sobre la
importància dels estudis visuals. El text
deixa constància de la proliferació i de
la complexitat dels fenòmens provocats
per les transformacions que el saber
experimenta dins el nou territori de les
imatges, compost per una molt
intrigant mescla de tradició i de
postmodernitat tecnològica.

Introducció als estudis visuals

Bellaterra: Servei de Publicacions de la

Jaume Ayats Abeyà

Barcelona: Editorial UOC, 2008 · 330 pàg. ·

Universitat Autònoma de Barcelona, 2008 ·

Cantar a la fàbrica, cantar al coro

17 x 24 cm · Rústica ·

126 pàg. · 13 x 19,5 cm · Rústica ·

Els cors obrers a la conca del Ter
mitjà

ISBN 978-84-9788-787-8 · 28 €

ISBN 978-84-92505-01-2 · 15 €

André Pigot
Les societats corals, els orfeons i els
cors religiosos van constituir el teixit
associatiu des del principi de la industrialització fins a les crisis tèxtils
de les dècades de 1960 i 1970.
Aquest llibre ens acosta a la vida quotidiana dels obrers, a les preocupacions, a les lluites i als desitjos que,
gràcies al fet de cantar junts, compartien i confrontaven.

Les fonts del dret andorrà

Vic): Museu Industrial del Ter, 2008 ·

L’autor enfoca el tema seguint l’evolució
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 el temari del curs de postgrau
en Dret Andorrà de la Universitat
d’Andorra.

220 pàg. · 21 x 21 cm · Rústica ·

Sant Julià de Lòria: Universitat d’Andorra:

ISBN 978-84-9766-293-2 · 25 € ·

Fundació Crèdit Andorrà, 2005 · 167 pàg. ·

Inclou un DVD

15 x 21 cm · Rústica ·

Vic; Manlleu: Eumo Editorial (Universitat de

ISBN 978-99920-1-585-8 · 25,73 €
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CIÈNCIES SOCIALS
José Antonio Escudero López

Xavier Rambla (coord.)

Curs d’història del Dret

Les fractures de l’estructura social

Fonts i institucions
politicoadministratives
«… un curs que pretén desenvolupar
una matèria científica: la història de
les fonts jurídiques i de les institucions politicoadministratives. M’interessa remarcar tots dos aspectes. El
primer, perquè tot el que està escrit
ací s’ha dit ja a les aules […]. El
segon té a veure amb la idea d’ajustar
el llibre al que usualment constitueix
l’ensenyament de la disciplina.»

És un dels productes del Projecte de
Millora de la Qualitat Docent que la
Facultat de Ciències Polítiques i de
Sociologia de la UAB va dur a terme
entre 2003 i 2005. Un equip de professors va discutir com organitzar els
continguts de la matèria d’estructura
social que s’imparteixen en diverses
carreres de ciències socials.
Bellaterra: Servei de Publicacions de la
Universitat Autònoma de Barcelona, 2008 ·

Alacant: Publicacions Universitat d’Alacant,

338 pàg. · 16 x 23 cm · Rústica ·

2008 · 900 pàg. · 17 x 24 cm · Rústica ·

ISBN 978-84-490-2564-8 · 20 €

ISBN 978-84-7908-986-3 · 40 € ·

Diversos autors

Marta Comas et alii

La Red Universitaria Yo, sí puedo.
2006-2008

Identitats
Educació, immigració i construcció
identitària

Aquest llibre plasma el trajecte que va
des d’un somni fins a la seua materialització, des de l’aspiració d’una utopia
fins a veure-la en procés d’esdevenir
realitat. Tracta del procés portat a
terme per la red universitaria Yo, sí
puedo; un conjunt de quasi trenta universitats i institucions docents amb un
objectiu comú: col·laborar en l’eradicació de l’analfabetisme a Nicaragua.

Aquest llibre té com a finalitat explorar
les trajectòries d’incorporació social dels
fills i filles de famílies de la «nova» migració, centrant-se en la construcció de
la identitat des d’una òptica educativa.
Els diversos capítols responen a diferents aproximacions, fetes per especialistes de distintes àrees i, per tant,
escrites en claus i registres diferents.

Girona: Universitat de Girona, 2008 ·

Vic; Barcelona: Eumo Editorial: Fundació Jaume

111 pàg. · 17 x 24 cm · Rústica ·

Bofill, 2008 · 126 pàg. · 16,5 x 24 cm ·

ISBN 978-84-8458- 278-6 · 10 €

Rústica · ISBN 978-84-9766-294-9 · 12,50 €

Theodor Herzl

L’Estat dels jueus

Hervé Blanchard, Éliane Le Dantec
(dir.)

Assaig d’una solució moderna
a la qüestió jueva

La vieillesse des uns et le travail
des autres

Traducció de Gustau Muñoz

Les enjeux contemporains d’une
rencontre séculaire

Aquest escrit clàssic de Theodor
Herzl, manifest inaugural del sionisme modern, fou dels primers a
tractar la «qüestió jueva» com un
problema nacional. A partir d’una
anàlisi acurada, desenvolupà la idea
que l’única manera de superar la
persecució del poble jueu era la
creació d’un estat propi i independent. Herzl va dedicar la seua vida a
la realització d’aquesta idea.

L’obra analitza les pràctiques i les relacions que caracteritzen cada vegada
més la coincidència entre la vellesa
dels uns i el treball assalariat dels altres. Proposa una reflexió sobre el sentit i els reptes de l’envelliment, tant en
les seues característiques concretes
com en els seus principis generals, des
de la competència i política dels departaments.

Vicente García Edo

València: Publicacions de la Universitat de

Carles Cardó

Perpinyà: Presses Universitaires de Perpignan,

La obra legislativa de Jaime I de
Aragón 1208-1276

València, 2008 · 160 pàg. · 10 x 18 cm ·

Articles a La Publicitat

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

Testimoni permanent de la persona i
l’activitat del monarca sota el regnat
del qual s’inicià una de les etapes
més fascinants de la història del poble
valencià. Obra profusament il·lustrada
amb fotografies de l’Arxiu Mas, que
permet accedir a la faceta legisladora
del personatge, un argument més perquè els historiadors continuen l’estudi
de la seua figura i època.

Rústica · ISBN 978-84-370-6730-8· 12 €

ISBN 978-2-35412-008-5 · 20 €

El volum aplega els articles del sacerdot i publicista catòlic Dr. Carles Cardó,
publicats al diari La Publicitat durant
l’any 1922, editats per Josep Monserrat Molas. Els articles mostren la implicació de Cardó en la política del seu
temps, i tenen com a tema principal la
posició política del nacionalisme català.
Barcelona: Facultat de Filosofia (Universitat
Ramon Llull), 2008 · 83 pàg. · 15 x 21 cm ·
Rústica · ISBN 978-84-934469-4-9 · 10 €

Castelló de la Plana: Universitat Jaume I,
2008 · 212 pàg. · 25 x 34 cm · Cartoné ·

BUC

ISBN 978-84-8021-690-6 · 60 €
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Inclou CD
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EL REPORTATGE

Governança
universitària: un
sistema pendent
de reformar
BUC ha posat damunt la taula la qüestió de la governança. Tres personalitats del món
universitari expressen la seua visió, en relació amb el sistema de governabilitat
mitjançant el qual es regeixen les universitats de l’Estat espanyol.

Montserrat Casas

Màrius Rubiralta

Francesc Solé Parellada

SERGI BRIET

“L

Les estructures
internes s’haurien
d’articular al voltant
del projecte amb uns
objectius concrets

a cita va tenir lloc el passat 10 de
febrer al Ministeri de Ciència i

12:26
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“

Cal fer el trànsit a
una universitat que
sense deixar de ser
participativa sigui
també eficaç

Montserrat Casas: Bé, la governança, és a
dir, la capacitat de posar en practica un

“

El model europeu
de Consell Social va
dirigit cap a una
professionalització
de la Universitat

també. Les interrelacions entre ambos són
de complexitat evident. Observant les uni-

Innovació, a Madrid, i va tenir com

pla de govern en un disseny organitzatiu

versitats hi trobem fundacions, entitats

a participants el secretari d’Estat d’Univer-

adient, i la capacitat de treure’n conse-

jurídiques lligades a la institució, que for-

sitats i exrector de la Universitat de Barce-

qüències i rectificar, han d’estar adapta-

men part dels campus universitaris i

lona

la

des a allò que gestiona la universitat, que

empreses nascudes a l’entorn de la uni-

vicepresidenta III de la Xarxa Vives d’Uni-

és el coneixement. La universitat es una

versitat que hi volen romandre, tot plegat

versitats (XVU) i rectora de la Universitat

organització que gestiona professionals del

s’ha de gestionar en l’àmbit dels objectius

de les Illes Balears (UIB), Montserrat

coneixement. Estem davant d’una institu-

de la universitat i no és fàcil.

Casas, i el vicepresident de la Fundación

ció a la qual se li han ampliat les compe-

Conocimiento y Desarrollo, Francesc Solé

tències clàssiques sense que l’esquema

M.C.: Insisteixo que les estructures inter-

Parellada. Després d’una hora i mitja de

de govern s’hagi canviat al mateix ritme.

nes s’haurien d’articular al voltant del pro-

debat conduït per el professor Solé Pare-

Davant d’això, és ben necessari fer una

jecte amb uns objectius concrets i els que

llada, quedà palesa la necessitat d’ade-

reflexió. Penso que l’esquema de govern

governen haurien de poder exercir la seva

quar la governança a una organització tant

ha de ser portat per una direcció clara i

funció sense contradiccions; amb l’estruc-

complexa com la universitat d’avui. Sense

operativa. Es pot discutir o no com ha de

tura actual pot donar-se el cas que no tots

aquesta reforma i sense un replanteja-

ser elegida aquesta direcció i el grau de

els departaments o els deganats combre-

ment del finançament, es fa difícil complir

participació dels col·lectius universitaris

guin amb el projecte global, atenent a allò

amb la missió de la universitat en les seves

però el govern ha de poder actuar amb

que els diuen les seves bases electores.

facetes de docència, recerca i compromís

autonomia i rendició de comptes. Després

En l’àmbit de la Recerca, per exemple els

social, especialment en un moment en

hi ha d’haver un disseny que giri al voltant

grups de Recerca i els instituts de Recer-

que la universitat està sotmesa a reptes de

d’un projecte i un equip que pugui donar

ca lluiten per uns objectius concrets i es

la importància de l’adequació del sistema

una resposta eficaç i ràpida.

més fàcil que participin de una alineació

(UB),

Màrius

Rubiralta;

universitari a l’espai europeu d’ensenya-

comuna.

ment superior (EEES) i a l’area europea de

Màrius Rubiralta: Certament, venim d’una

recerca (ERA). Heus ací un resum del

situació en què la representació de cadas-

F.S.P.: Hi ha, doncs, una dificultat per a

debat.

cun dels col·lectius ve donada per una

fer un pla estratègic de la pròpia universi-

elecció amb unes normes fixes. Penso que

tat i una altra per a dur-lo a terme.

Francesc

Solé

Parellada:

Podríem

la relació actual entre el rector, el consell

començar explicant quina és la situació

de govern i el consell social, orientats tots

M.R.: Sí. En els últims tres anys he tingut

actual de la governança a la universitat

tres cap al mateix nivell d’objectius, és un

l’oportunitat d’estudiar la governança en

espanyola i amb quines dificultats us heu

sistema pensat per a un model d’universi-

dos plans diferents i el desajust és evident.

anat trobant a partir de la vostra experièn-

tat més simple que no pas l’actual. La uni-

Primer, des de la Universitat de Barcelona,

cia, rectora.

versitat s’ha fet complexa i el seu entorn

a través de l’estudi del seu Pla Estratègic

—
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EL REPORTATGE
(Horitzó 2020), liderat pel doctor Bricall. I,

pública. Que no podem donar cap princi-

M.C.: Fins i tot, jo penso que l’estructura

després, des de l’àmbit català (Llibre

pi per conegut ni per fet. Començar a

del consell social ha de canviar. Ha de con-

Blanc) i el projecte de la Universitat de

reconstruir-la amb principis sòlids i amb

vertir-se en un grup d’experts en el sistema

Catalunya. En el fons, el que estic veient,

el màxim consens. Entenem que l’accep-

universitari i, potser, ens hem de repensar

en els darrers mesos, arran de les tanca-

tació de la complexitat implicaria una

la representació de la societat en la pròpia

des universitàries, també hi ha un tercer

major responsabilitat i per tant, que l’e-

universitat. Hauria de ser gent que conegui

nivell que está lligat al model d’universitat

quip rectoral pogués retre comptes però

el sistema. En canvi, si cal anar a una polí-

de les bases dels col·lectius d’estudiants, i

que tingués tots els elements de l’estruc-

tica de quotes, difícilment funcionarà.

també caldrà plantejar-ho. A més, la Llei

tura. És una mica estrany que poguem

Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual

definir politiques i que no es puguin

M.R.: Ha de quedar clar, però, que els

es va modificar la Llei Orgànica 6/2001

executar fins al final.

consells socials han evitat el pensament

d’Universitats defineix molt poc la qüestió

endogàmic dins de la pròpia universitat.

de la governança, tot i que parla del tema

F.S.P.: Un cop detectat el problema de

Han obert la universitat a la societat. La

del govern (rector i estructures internes,

governabilitat, cal replantejar el paper dels

discussió del paper del consell social no

deganat i departaments, etcètera).

consells socials de les universitats a fi i

ha vingut per temes docents, sinó per

efecte que no es limiti a fiscalitzar parcial-

qüestions financeres. Hem de repensar la

F.S.P.: Davant d’aquesta dificultat, què

ment el govern sinó que esdevinguin un

qüestió del finançament. Els diferents

ens proposen?

agent per a l’assoliment de les missions,

models poden influir en la supervivència

els objectius i el finançament necessaris.

de la universitat. Penso que és clau. L’au-

M.R.: Cal arribar a un acord de governan-

tonomia universitària només existeix si

ça. Un model pel qual acceptarem les

M.R.: Els consells socials hauran de jugar

tens un finançament just i adequat a les

decisions i no les posarem constantment

un paper més determinant en les assigna-

missions que es tenen. I aquest és un

en discussió i desprès ja vindrà la rendició

cions pressupostàries perquè esdevinguin

equilibri que no es dóna sempre.

de comptes. És molt greu que es pugui dir

interlocutors per a les missions i els objec-

que un rector és antidemocràtic quan ha

tius de la universitat. Per aquest motiu el

F.S.P.: Un cop analitzat i debatut el pre-

estat escollit per tothom i amb aquest

gerent ha de ser molt proper al consell

sent, ara cal que ens preguntem si es pot

argument posar en qüestió el pla de tre-

social. Dit d’una altra manera: aquest

exercir la governança de la docència, la

ball. És ben entès, que s’ha de ponderar el

model, molt present a Europa, va dirigit

recerca i la tercera missió dins el marc que

vot, que s’ha d’estudiar la participació i

cap a una professionalització de la univer-

defineix l’espai europeu d’ensenyament

també cal un acord per determinar com es

sitat. És a dir, cal elegir les millors perso-

superior (EEES). Pot fer un rector que els

fa. Si no hi ha un acord entre tots els uni-

nes per a cada responsabilitat amb un

professors canviïn el seu sistema d’ense-

versitaris, tota la governança continuarà

sistema transparent. Al rector cal donar-li

nyament? Pot un vicerector estructurar la

fallant.

més llibertat d’acció.

recerca i apropar-la a aquells qui no en fan?

F.S.P.: Sembla que hi ha un acord amb
que cal fer el trànsit a una universitat que
sense deixar de ser participativa ha de ser
també eficaç. Ara bé, penso que tornar a
discutir ara, a aquestes alçades, si volem
és, potser, ignorar el repte de les demandes socials i econòmiques que el país proposa a la universitat.
M.R.: Però, actualment, ens trobem amb
una universitat del segle XXI que hauríem
de tornar a construir, com a universitat

SERGI BRIET

BUC
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M.C.: Penso que sí però amb molts més
esforços i dificultats que les que tindríem
un disseny organitzatiu mes adequat. Hi
ha una sèrie de gent que està convençuda
que anar cap a Europa és l’únic camí i que

SERGI BRIET

amb una altra estructura de govern i amb

això és bo per a la universitat. S’ha de marcar un sistema de rendició de comptes de

Tant en l’àmbit autonòmic com en l’estatal.

económic i han participat a crear teixit

tots els nivells per tal que la gent vegi reco-

Aposto per constituir un consell general de

empresarial (spin-off). Aquest discurs

neguda la seva feina. Hi ha estructures

l’estudiant universitari que participi de les

també s’ha de fer perquè si no el fem,

dins de la universitat que han quedat

decisions del Govern d’Espanya. Això ha

sembla que el consell social només ens

anquilosades i que lluiten per la seva

de reforçar la governança.

vulgui controlar la part econòmica i no

supervivència. Per exemple, si vols fer una

estigui per explicar la creació de valor i

docència i una recerca de qualitat hauries

M.C.: Estic totalment d’acord, però a la

de poder portar un professor de fora, que

universitat ens consta molt que els dele-

no té per què estar dins el finançament

gats dels estudiants participin en les

M.C.: En aquest sentit, des de la Xarxa

estipulat. Això pot col·lisionar amb els inte-

estructures existents. De vegades s’ha de

Vives estem elaborant un estudi que reco-

ressos de determinats departaments. Ens

fer un esforç suplementari i no estic segu-

llirà l’aportació de les vint universitats als

hem de redefinir una mica l’arquitectura

ra que això faciliti la seva presència en

territoris de parla catalana on actuem.

de la recerca. Pot haver equips de recerca

col·lectius més amplis.

Estic d’acord amb tu: hi ha molta gent que

que no necessàriament hagin de coincidir

fa molta feina però la societat no en té
F.S.P.: Dedueixo, doncs, que la gover-

constància. Algunes universitats també

nança no és el primer problema de la

hem encarregat estudis externs per deter-

F.S.P.: Però hi ha gent que té motius de

reconstrucció de la universitat sinó una

minar l’aportació de la universitat al seu

recels i cauteles en front a un avenç. Pot-

conseqüència.

entorn. Espero que aviat podrem presen-

ser correm el risc que el rector, que no pot

tar al públic els resultats d’aquest estudi

governar directament les facultats i els

M.R.: Finalment, hi ha un aspecte que vull

departaments, es focalitzi en aquesta

remarcar i és important per tancar el cer-

segona universitat, que ha anat agafant

cle. El consell social ha de dir què ha apor-

M.R.: Alguns pensem que la societat

una massa crítica important i on té una

tat la universitat per a la millora de la

basada en el coneixement pot propiciar el

governança més fàcil.

societat, quin és el retorn que es dóna.

canvi, ara que es tracta de construir un

Això és urgentíssim. Per això, demano una

nou sistema de valors socials i econòmics,

M.R.: Caldrà implicar més els col·lectius.

certa professionalització del consell a l’ho-

ara que hi ha una crisi del sistema tradi-

Fins ara només podíem delegar en unes

ra de mesurar el paper de l’entorn univer-

cional poc basat en el coneixement. Si els

minories que formen part dels claustres.

sitari. Les universitats haurien de poder

que ho pensem no som capaços de donar

Ara bé, amb això no hi ha prou perquè

dir: m’han donat 300 milions i han estat

indicadors per veure que des de les uni-

amb dos o tres cops l’any (claustres), una

gastats de manera eficient i eficaç perquè

versitats s’està produint una acció positiva,

col·lectivitat es posa en funcionament o en

hem complert els objectius, però a la vega-

serà més fàcil que els més pessimistes

línia amb uns objectius determinats. Crec,

da, hem fet una recerca determinada, una

surtin guanyant en aquesta etapa. Si ara

però, que hem barrejat sistemes vells amb

activitat científica, hem generat empreses

no som capaços de propiciar el canvi ade-

altres de nous i el resultat no és l’òptim.

noves, hem transferit tecnologia i coneixe-

quadament, tornarem a l’economia espe-

Avui, la institució no té mecanismes per a

ment, hem construït edificis universitaris, i

culativa. Jo en soc optimista i crec que

canalitzar les tensions. Penso que és posi-

finalment els 300 milions s’han convertit

aquest cop la universitat millorarà i es

tiu el debat intern i la formació d’opinió.

en 500. En resum, s´han format millors

modernitzarà i adequarà la seva governan-

Per això cal posar els estudiants en un

graduats, s´ha fet més i millor reçerca, s´ha

ça a aquest repte.

nivell important de decisió del que han de

ajudat a millorar la competitivitat empresa-

ser les gran línies mestres de la universitat.

rial. Han donat mès dinamisme social i
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NOVETATS EDITORIALS

Jordi Xifra

Nemesi Marqués Oste

Els think tanks

Les institucions públiques del
Principat

Són laboratoris d’idees i un producte
essencialment nord-americà. Poden
ser independents o afins a una tendència concreta i, sovint, s’encarreguen
d’oferir propostes als partits polítics. Ací
expliquem quina mena de gent hi treballa, com es financien, per què van
sorgir i tenen tant d’èxit als Estats Units
i quines són les seues possibilitats en
altres països.
Barcelona: Editorial UOC, 2008 · 96 pàg. ·

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
primera tracta les institucions anteriors
a la Constitució i la segona s’ocupa de
les institucions emanades d’ella.

12 x 17,5 cm · Rústica ·

Sant Julià de Lòria: Universitat d’Andorra:

ISBN 978-84-9788-783-0 · 8 €

Fundació Crèdit Andorrà, 2005 ·
372 pàg. · 15 x 21 cm · Rústica ·
ISBN 978-99920-1-568-1 · 25,73 €

Iván L. Sempere Massa,
Eva Toledo Alarcón

La professió d’educador social

Innovación y creatividad
en la empresa

Estudi sobre la inserció laboral i el
perfil professional

Un acercamiento práctico
La globalització exigeix que les empreses adopten mesures innovadores destinades a diferenciar les pròpies ofertes
de l’estandardització general de productes i serveis. Aquest estudi presenta la innovació com a clau
estratègica de les empreses actuals i
planteja les estratègies de protecció i
comunicació que es poden desenvolupar davant una idea innovadora.

Els estudis d’Educació Social de la Facultat d’Educació i Psicologia de la Universitat de Girona es van començar a
impartir el curs acadèmic 1993-1994.
L’any 2008 finalitzaren els estudis els
alumnes de la 13a promoció. En aquest
llibre es presenten els resultats d’un estudi que mostra l’evolució de la inserció
laboral de l’educador social i del perfil
professional.

Alacant: Publicacions Universitat d’Alacant,

Girona: Universitat de Girona, 2008 · 111 pàg.

2008 · 76 pàg. · 17 x 24 cm · Cartoné ·

· 17 x 24 cm · Rústica ·

ISBN 978-84-7908-988-7 · 14 €

ISBN 978-84-8458-277-9 · 10 €

Juan J. Jové Peres

Vidal L. Mateos, Manuel Montanero
(coord.)

Art i educació
Cartes a uns mestres
El text, guanyador del Premi Batec
d’Educació, presenta una àmplia
sèrie de cartes sobre educació artística, que el professor Juan J. Jové va
escriure a un grup de mestres valencians. Les cartes parteixen de l’anàlisi dels treballs dels mestres a l’aula,
els suggereixen millores i mostren
els progressos aconseguits al llarg
de l’assessorament que l’autor els
ofereix.

Diseño e implantación de Títulos
de Grado en el Espacio Europeo de
Educación Superior
El llibre comença amb un capítol introductori que presenta els trets essencials de l’EEES i un breu resum del
marc normatiu espanyol a la data de
publicació. Per al lector no expert pot
servir d’ajuda per a clarificar els elements bàsics del que s’ha denominat
«procés de Bolonya» o «procés de
convergència europea».

Pere Pastor Vilanova (coord.)

Lleida: Edicions de la Universitat de Lleida,

Madrid: Edicions UIB: Narcea ediciones,

Dret administratiu andorrà

2008 · 168 pàg. · 17 x 24 cm · Rústica ·

2008 · 376 pàg. · 15 x 23 cm · Rústica ·

ISBN 978-84-8409-262-9 · 20 €

ISBN 978-84-8384-057-3 · 22,50 €

Antigone Mouchtouris (dir.)

Mixité sociale et Égalité des
chances

Aquest treball constitueix un aplec 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 practicants del dret amb una dilatada trajectòria professional a Andorra.
L’objecte d´aquesta obra és difondre el
coneixement del dret administratiu
d’Andorra, recollit de manera ordenada i completa.
Fundació Crèdit Andorrà, 2006 · 360 pàg. ·

Les intervencions de la Setmana de la
Cooperació i de la Solidaritat Internacional de Perpinyà aprofundeixen la reflexió sobre la relació entre el «caràcter
mixt social» i els principis de la «igualtat d’oportunitats». L’originalitat descansa sobre la construcció d’un diàleg
internacional: diligències de comprovació, reflexions i anàlisi de les respostes
socials.

15 x 21 cm · Rústica ·

Perpinyà: Presses Universitaires de Perpignan,

ISBN 978-99920-1-636-7 · 25,73 €

2008 · 216 pàg. · 16 x 24 cm · Rústica ·

Sant Julià de Lòria: Universitat d’Andorra:

ISBN 978-2-35412-028-3 · 17 €

BUC
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Judit Fullana, Maria Pallisera (coord.)
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CIÈNCIES SOCIALS
Josep Salom i Ges

Alejandra Moreno Álvarez

Català jurídic

Lenguajes comestibles
Anorexia, bulimia y su descodificación
en la ficción de Margaret Atwood
y Fay Weldon

Aquest llibre aplega els apunts de l’assignatura Català Jurídic del postgrau en
Dret Andorrà de la Universitat d’Andorra i s’ha de considerar com el suport
didàctic de l’esmentada assignatura.
S’estructura en quatre seccions: introducció, criteris d’estil i de redacció,
convencions i aspectes gramaticals. Inclou una bibliografia que permet al lector aprofundir en qualsevol dels temes
tractats.
Sant Julià de Lòria: Universitat d’Andorra:

La teoria postestructural feminista contribueix a afirmar que els trastorns de
l’alimentació són un llenguatge propi de
les dones, i les novel·les La mujer comestible (1969) i Doña Oráculo (1976)
de l’escriptora canadenca Margaret Atwood i The Fat Woman’s Joke (1967)
de l’escriptora britànica Fay Weldon ajuden a exemplificar aquesta posició.

Fundació Crèdit Andorrà, 2006 ·

Palma: Edicions UIB, 2009 ·
186 pàg. · 15 x 21 cm · Rústica ·

120 pàg. · 15 x 21 cm · Rústica ·
ISBN 978-99920-1-610-7 · 25,73 €

Toni Aira

Màrqueting Polític: L’art de
guanyar eleccions
Del cartell a YouTube
El professor de la FCC Dr. Toni Aira reflexiona sobre l’era del màrqueting polític. En una societat hipermediàtica
basada en l’entreteniment audiovisual,
la imatge cotitza a l’alça i el llenguatge
dels polítics s’hi adapta. Som davant
una nova manera de fer política, més
directa, més estètica i més teatral.

ISBN 978-84-8384-074-0 · 15 €

Xavier Escribano et alii (coord.)

Territoris humans de la salut
Societat, cultura i valors en el món
sanitari

2008 · 248 pàg. · 13,5 x 23 cm · Rústica ·

Aquest obra conjunta, en forma de manual interdisciplinari, parteix d’una experiència docent consolidada i es
dirigeix fonamentalment a un públic
universitari. Pretén explicar l’aportació
de les ciències humanes i socials (disciplines ben diverses com la història, la filosofia, l’antropologia, l’economia o la
psicologia) en l’àmbit de les ciències de
la salut.

ISBN 978-84-935360-9-1 · 17 €

Barcelona: Dux: Universitat Internacional de

Barcelona: Trípodos (Universitat Ramon Llull),

Catalunya, 2008 · 192 pàg. · 15,5 x 24 cm ·
Rústica · ISBN 978-84-936431-88 · 19 €
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SABIES QUE...?

Francesc Colomer

Un diálogo sin fronteras
Desde Las Casas a la Alianza de
Civilizaciones

El 19% de la població té
característiques genètiques
de jueus sefardites

Primer gran xoc de civilitzacions modernes. Bartolomé de Las Casas interposa el primer vet moral contra les
guerres de conquesta i advoca a favor
del diàleg, el reconeixement del dret
d’interlocució i la comprensió de les diferències culturals. Una expedició envers la preil·lustració moral espanyola
per rescatar interpretacions extraviades
en la modernitat occidental.

Les conversions religioses de jueus i musulmans han tingut un
gran impacte en el poblament de la Península Ibèrica. Segons
un estudi científic en què han participat Elena Bosch i Francesc Calafell, de la Universitat Pompeu Fabra, conjuntament
amb investigadors de la Universitat de Leicester (Regne Unit),
el 19% de la població presenta característiques genètiques
d’ancestres jueus sefardites i, el 10,6%, de poblacions del nord
d’Àfrica. Els investigadors han analitzat una àmplia mostra de
cromosomes Y –presents només en els homes i que es transmet de pares a fills– en la població actual.

Castelló de la Plana: Universitat Jaume I,
2008 · 224 pàg. · 17 x 24 cm · Rústica ·
ISBN 978-84-8021-641-8 · 18 €

Josep Serrano Daura

Lliçons d’Història del Dret I
Aquest manual d’Història del Dret parla
de l’origen i l’evolució dels sistemes jurídics que regeixen a la Península Ibèrica i els diferents pobles o unitats
polítiques que hi sorgeixen. L’objectiu
és donar a conéixer els diferents sistemes de creació i de manifestació del
dret en un període històric que comprén des de l’Antiguitat fins la primeria
del segle XVIII.
Barcelona: Universitat Internacional
de Catalunya, 2008 · 134 pàg. ·
14,5 x 20,8 cm · Rústica ·
ISBN 978-84-9361-601-7 · 16,64 €

Yves Gilbert (dir.)

Jaume Balmes

Changer le social

Criteri i Pedagogia

Logiques, enjeux et acteurs du
développement social dans la
modernité accrue

Aquest volum arreplega una tria de
textos del filòsof català Jaume Balmes
relacionats amb l’àmbit de la pedagogia, editats per Conrad Vilanou. Acompanyen els textos una aprofundida
introducció sobre Balmes, la tradició filosòfica catalana i sobre la dimensió de
la pedagogia balmesiana, a càrrec de
Vilanou.

El desenvolupament social no és
només qüestió de polítiques o de dispositius destinats a la reducció de les
desigualtats o a la lluita contra les exclusions. És també qüestió d’actors
que es confronten o es troben sobre
territoris, en espais específics i que
construeixen sistemes d’acció.
Aquests actors volen participar, cada
vegada més, en les decisions i en les
accions.

Barcelona: Facultat de Filosofia (Universitat
Ramon Llull), 2008 · 135 pàg. · 15 x 21 cm ·
Rústica · ISBN 978-84-934469-5-6 · 10 €

Montserrat Casalprim et alii

Perpinyà: Presses Universitaires de

Don Finkel

L’entorn virtual d’aprenentatge de
la Universitat d’Andorra

Perpignan, 2008 · 312 pàg. ·

Ensenyar amb la boca tancada

16 x 24 cm · Rústica ·

Traducció de Maria Josep Cuenca

BUC
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ISBN 978-2-35412-030-6 · 22 €

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, constituir una
guia per al professorat i l’alumnat, de
la Universitat d’Andorra, sobre l’ús de
l’entorn virtual en la formació (capítols
8 al 12).
2006 · 71 pàg. · 14 x 20 cm · Rústica ·

Aquest no és un manual per a professors; el seu objectiu és provocar la reflexió en les distintes formes en què es
pot organitzar l’ensenyament. El llibre
entaula conversa amb els lectors sobre
l’educació, i té com a propòsit no tant
reformar l’educació, com originar un
diàleg sobre l’ensenyament i l’aprenentatge entre les persones interessades
en l’educació.

ISBN 978-99920-0-437-1 · 12 €

València: Publicacions de la Universitat de

Sant Julià de Lòria: Universitat d’Andorra,

València, 2008 · 282 pàg. · 15 x 22 cm ·
Cartoné · ISBN 978-84-370-7267-8 · 20 €
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Diversos autors

Experiències docents d’adaptació
a l’EEES a l’Escola Politècnica
Superior de la UdG

Universitat Rovira i Virgili

Josep M. Casacuberta i Suñer

La URV cap a l’EEES

El genoma fluid

Aquest document descriu la metodologia de treball utilitzada per a la incorporació de les directrius i la
filosofia del procés de convergència
europea a les titulacions de la Universitat Rovira i Virgili. Presenta un
breu recorregut per les estratègies
institucionals que han impulsat el
procés i descriu la metodologia per
desenvolupar projectes en sintonia
amb l’EEES.

L’any 2000 s’havia completat el primer
esborrany del genoma humà. Ara,
però, continuem sense saber quin és
el gen de l’addicció al tabac, no tenim
una cura definitiva per a la diabetis o el
càncer, els aliments transgènics són
encara tema de debat i la clonació és
un projecte gairebé de ciència-ficció.
Què ha passat en tot aquest temps?
La ciència no ha avançat?

Tarragona: Universitat Rovira i Virgili,

Universitat de Barcelona. UBe, 2008 ·

Vicente Pallás Benet

2008 · 60 pàg. · 20 x 20 cm · Rústica ·

112 pàg. · 15 x 20 cm · Rústica ·

ISBN 978-84-8424-119-5 · 15 €

ISBN 978-84-475-3333-6 · 14 €

En el límite de la vida.
Un siglo de virus

Barcelona: Publicacions i edicions

Recull de les experiències presentades pel professorat de la Universitat
en les diferents jornades que van tenir
lloc del 2006 al 2008. Aquestes trobades van ser un espai on es van presentar i compartir moltes de les
innovacions i canvis metodològics, a
partir de la implantació d’una renovada metodologia d’adaptació a l’espai europeu d’educació superior.

El descobriment dels virus i dels seus
modes d’acció han estat lligats sempre a importants malalties. Des d’una
perspectiva històrica aquest llibre relata els esdeveniments que van permetre desentranyar l’estructura i el
mode d’acció dels virus, així com les
connotacions socials derivades de treballar amb uns agents que es troben
en el límit del que es considera vida.

Girona: Universitat de Girona, 2008 ·

València: Universitat Politècnica de València,

166 pàg. · 17 x 24 cm · Rústica ·

2008 · 154 pàg. · 15 x 21 cm · Rústica ·

ISBN 978-84-8458- 281-6 · 11 €

ISBN 978-84-8363-350-2 · 12,50 €

Francesc Lozano Winterhalde

Plaidoyer pour la vie sur la Terre

Joan Lluís Domenech-Garret,
Pedro J. Pérez García

Traducció de Guy Jacques

Física general
Pràctiques de laboratori

Assaig d’un biòleg/filòsof sobre les solucions que permetrien salvar la vida
sobre la Terra, particularment la de
l’home davant les amenaces, cada dia
més greus, que posen en perill el medi
ambient. L’única solució passa per la
recerca individual i holística de les tres
paus fonamentals: pau amb la natura,
pau social per a la justícia i pau interior.

Cadascuna de les pràctiques que
s’inclouen en aquesta obra comença
amb una introducció en què s’expliquen breument els fonaments que
s’estudien, els objectius i la metodologia. L’obra es divideix en tres parts;
la primera dedicada a la mecànica i
els fluids; la segona a l’electricitat i el
magnetisme i la tercera a la termodinàmica i les lleis de transmissió de la
calor.

Perpinyà: Presses Universitaires de Perpignan,
2008 · 96 pàg. · 14 x 20,5 cm · Rústica ·
ISBN 978-2-35412-033-7 · 8 €

Anthony D. Smith

2008 · 126 pàg. · 17 x 24 cm · Rústica ·

Traducció de Guillem Calaforra

Convivint amb transgènics

ISBN 978-84-8409-258-2 · 12 €

Com i quan van emergir les nacions?
És un fenomen estrictament modern?
Aquest extens llibre analitza les arrels
socials i històriques i les principals característiques de la identitat nacional
contemporània. Anthony D. Smith
presenta una interpretació original
que detalla el desenvolupament de la
genealogia de les nacions fins als
fonaments ètnics premoderns.

Què són i com es generen. Informació
contrastada sobre la manipulació genètica de microorganismes, animals i
plantes, incloent-hi la teràpia gènica
en humans. Els principals problemes
ètics, la cobertura legislativa que regeix sobre ells. La revolució mediàtica
de l’enginyeria genètica requereix
estar ben informat per poder seguir i
entrar en el debat social.

València: Editorial Afers: Publicacions de la

Barcelona: Publicacions i edicions

Universitat de València, 2008 ·

Universitat de Barcelona. UBe, 2008 ·

476 pàg. · 13 x 21 cm · Rústica ·

328 pàg. · 15 x 20 cm · Rústica ·

ISBN 978-84-370-7082-7 · 22 €

ISBN 978-84-475-3303-9 · 23 €
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Lleida: Edicions de la Universitat de Lleida,

Els orígens ètnics de les nacions
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Godfrey H. Hardy,
John von Neumann

Miguel Carda Usó,
Eva Falomir Ventura

Apologia d’un matemàtic.
El paper de la matemàtica en les
ciències i la societat

Síntesis totales

L’aplicació utilitària desvirtua la puresa
de la matemàtica? Hardy creia que sí.
Von Neumann, en canvi, pensava que
no. Confrontar l’opinió d’aquests dos
grans matemàtics resulta d’allò més
instructiu i alliçonador, perquè, malgrat
les diferències que els separen, tots
dos coincideixen, sorprenentment, a
dir-nos que la bellesa és el motor de la
matemàtica.

Retrosíntesis y mecanismos

Joaquim Bruna, Julià Cufí

Per a aprofundir en l’aprenentatge dels
aspectes estrategicotàctics de la síntesi
orgànica, s’ha triat una sèrie representativa de síntesis totals de productes
naturals. La divisió de cadascuna per a
mostrar rigoroses anàlisis i aspectes
mecanístics converteixen l’obra en un
element clau per a l’estudiantat que
vulga enfocar el seu futur al camp de la
síntesi orgànica.

Anàlisi complexa

Castelló de la Plana: Universitat Jaume I,

Santa Coloma de Queralt: Universitat Rovira
i Virgili, Obrador Edèndum, 2008 ·
143 pàg. · 16 x 21 cm · Cartoné ·
ISBN 978-84-8424-117-1 · 19 €

NOVETATS EDITORIALS

2008 · 478 pàg. · 17 x 24 cm · Rústica ·

La teoria de funcions de variable complexa és un tema central de l’anàlisi matemàtica que té vinculacions amb
diverses branques de les matemàtiques.
Conéixer els fonaments d’aquesta teoria
és necessari per a qui vulga tenir una
formació matemàtica general o per a
qui vulga utilitzar les matemàtiques en
les ciències aplicades o en la tecnologia.

ISBN 978-84-8021-684-5 · 18 €

I. Afifi et alii

Systèmes Dynamiques 2
Analyse régionale des systèmes
linéaires distribués
La present obra fa l’anàlisi regional d’algunes classes de sistemes lineals anomenats «distribuïts» (sistemes
dinàmics que depenen de les variables
de temps i espai). Està destinada a estudiants, enginyers i investigadors que
desitgen indagar els seus coneixements dels sistemes lineals distribuïts,
tot fent intervenir les nocions d’entradaeixida útils en nombroses aplicacions.

Bellaterra: Servei de Publicacions de la
Universitat Autònoma de Barcelona, 2008 ·
622 pàg. · 16 x 23 cm · Rústica ·
ISBN 978-84-490-2559-4 · 45 €

Perpinyà: Presses Universitaires de Perpignan,
2008 · 412 pàg. · 16 x 24 cm · Rústica ·
ISBN 978-2-35412-031-3 · 37 €

Lluís Vicent, Ramon Villalbí

David Guixé Coromines (coord.)

Probabilitat

El medi natural del Solsonès
Vegetació, flora, fauna vertebrada
i espais d’interès

Probabilitat és un llibre que naix de la
preocupació i dedicació d’uns professors que s’han implicat a fons en la formació d’estudiants d’enginyeria. Per a
l’enginyeria, les matemàtiques formen
part dels seus recursos bàsics i en
aquest sentit l’estudi de la probabilitat i
l’estadística ens introdueix en allò que
no es comporta d’una manera determinista i ideal.

Obra de referència que aporta
moltíssimes dades, gràfics, mapes i
xifres sobre la fauna i flora comarcal,
la vegetació, els hàbitats i els espais
d’interés natural: la geologia, la
climatologia, l’agricultura, la ramaderia, la caça i la pesca de la comarca.
Conté informació d’unes 1.400 espècies de plantes, 55 comunitats vegetals presents i 352 espècies de
vertebrats.

Barcelona: Arquitectura i Enginyeria La Salle
(Universitat Ramon Llull), 2008 · 186 pàg. ·
17 x 24 cm · Rústica ·
ISBN 978-84-931351-02 · 10 €

Barcelona: Publicacions i edicions

Agustí Reventós Tarrida

Ana María Fita Fernández et alii

Universitat de Barcelona. UBe, 2008 ·

Afinitats, moviments i quàdriques

Genética y mejora vegetal

676 pàg. · 18 x 25 cm · Cartoné ·

Es dóna un model algebraic, sustentat
en el concepte d’espai vectorial, on,
amb definicions adequades, es compleixen tots els axiomes de la geometria afí i euclidiana clàssica. D’aquest
objecte algebraic se’n diu espai afí.
S’estudien i es classifiquen les aplicacions naturals entre aquests espais: les
afinitats.
Bellaterra: Servei de Publicacions de la

El llibre tracta conceptes de genètica
d’una forma bàsica, per a posteriorment centrar-se en la importància de
la diversitat per a la millora vegetal i la
identificació dels diversos tipus de poblacions de plantes i entendre la seua
estructura genètica; fins i tot, arriba a
abordar els mètodes de millora de
plantes i eines biotecnològiques més
utilitzades.

Universitat Autònoma de Barcelona, 2008 ·

València: Universitat Politècnica de València,

436 pàg. · 16 x 23 cm · Rústica ·

2008 · 190 pàg. · 17 x 24 cm · Rústica ·

ISBN 978-84-490-2554-9 · 28 €

ISBN 978-84-8363-340-3 · 20,90 €
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ISBN 978-84-475-3313-8 · 50 €
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SABIES QUE...?

IDEES I
EMPRENEDORS
GERARDO SALVADOR COMINO

La prevalença de la
dermatitis infantil és major
en ciutats humides

Universitat Miguel Hernández d’Elx

Gerardo Salvador,
un enginyer de
telecomunicacions
5 Estreles

Un estudi publicat per la professora María Morales Suárez-Varela, de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de València,
documenta la major prevalença de la dermatitis atòpica en ciutats humides i amb altes precipitacions, en la població de xiquets i xiquetes de 6 i 7 anys.
L’estudi va analitzar 28.394 casos de 10 ciutats espanyoles situades en diferents regions climàtiques, i es van detectar diferències significatives de prevalença de la malaltia en les tres
regions estudiades. Morales conclou que la malaltia «apareix
sovint associada positivament amb les precipitacions i la humitat, i negativament amb la temperatura i el nombre d’hores
de sol», de forma que la seua aparició «podria prevenir-se» i
també «millorar l’estat de les lesions». La dermatitis atòpica
afecta un de cada 20 xiquets a l’estat espanyol i la seua incidència ha augmentat «probablement per una major concentració de substàncies irritants».

Gerardo Salvador (El Campello, 1981) treballa en el
seu projecte fi de carrera i
porta dos anys fent realitat
la seua idea d’emprenedoria, que ha obtingut el reconeixement «Emprenedor 5
Estreles» que atorga la Universitat Miguel Hernández.
Estudiant d’Enginyeria de
Telecomunicacions, volia
crear una consultora tecnològica que abastara els coneixements adquirits per ell mateix i altres socis, sense
perdre de vista les necessitats del mercat. D’ací van sorgir
les diferents àrees de l’empresa: projectes, domòtica, eficiència energètica, informàtica i disseny web.

La dermatitis sol aparèixer en els primers anys de vida i després
minva en intensitat i durada amb el creixement. La malaltia pot
sorgir també en persones adultes i la localització varia amb
l’edat. En la malaltia estan involucrats tant els factors ambientals com la predisposició genètica.

Durant l’any 2007, ja s’havien realitzat diversos projectes
d’energia solar tèrmica per a edificis d’habitatges, i per això
van començar les negociacions per a constituir una segona
empresa: Jumasan Solar SL. Aquesta es dedica a proporcionar al client una instal·lació d’energia solar fotovoltaica
clau en el pany, comptant amb LuQentia com a soci i proveïdor d’enginyeria.
LuQentia es va constituir el 2007 per 4
estudiants d’Enginyeria de Telecomunicacions de la UMH, tots ells companys de
promoció

SABIESQUE...?
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Actualment, LuQentia ha obert la seua oferta al sector de la
formació, i imparteix en l’Agència de Desenvolupament Local
d’Alacant un curs d’Energia Solar per a aturats. L’objectiu de
l’àrea docent és oferir una visió pràctica a altres persones
–independentment de l’edat o l’experiència– dels serveis que
desenvolupa LuQentia en projectes d’enginyeria, informàtica, disseny, eficiència energètica, electrònica, domòtica i
energia solar.

UNIVERSITAT | CULTURA | LLIBRES

En l’àmbit acadèmic, ja que dos dels socis tenien experiència com a professors de la Universitat Miguel Hernández, es
decideix ofertar un projecte de final de carrera per a implementar un prototip domòtic. Així, un any després, s’incorpora a l’empresa un estudiant d’Enginyeria Tècnica de
Telecomunicació com a projectista. Poc després es contracta també un enginyer industrial, per ampliar l’àmbit d’actuació en els projectes i poder cobrir la demanda de treball
de les dues empreses. El setembre de 2008 es contracta
una altra persona com a comercial per donar suport a la divisió d’informàtica i disseny web.
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CIÈNCIES PURES, EXACTES, NATURALS
Jaume Llistosella Vidal,
Antoni Sànchez-Cuxart

José A. Lubary Martínez,
Josep M. Brunat Blay

L’herbari

Cálculo para ingeniería
informática

Mates, herbes i falgueres
Reproducció de 305 espècies de plantes representatives del nostre país, a
manera de plec d’herbari, a tot a color,
amb qualitat fotogràfica, i en alta definició. A mida original per reconéixer bé
la planta. Inclou una breu fitxa descriptiva, amb el nom científic i comú, característiques i hàbit. Òptim recurs
pedagògic per a l’ensenyament de la
diversitat vegetal.

NOVETATS EDITORIALS

Aquest llibre cobreix en 8 capítols els
temes de primer curs, els conceptes i
les tècniques de càlcul: nombres reals i
complexos i funcions, successions, primitives i integració, sèries numèriques,
sèries i polinomis de Taylor, sèries de
potències i funcions de diverses variables, 293 problemes ja resolts i 286
propostes.
Barcelona: Edicions UPC, 2008 · 326 pàg. ·

Barcelona: Publicacions i Edicions

21 x 26 cm · Rústica ·
ISBN 978-84-8301-959-7 · 28,90 €

Universitat de Barcelona. UBe, 2008 ·

Concepción Herranz Agustín

354 pàg. · 24 x 31 cm · Cartoné ·

Química para la ingeniería 1

Manuel García Doncel,
Antoni Roca Rosell

Uns bons fonaments són la base per a
atényer els coneixements necessaris
per a ser un bon professional. La
col·lecció Temes Clau ofereix uns materials que reuneixen els conceptes
bàsics de les matèries inicials d’enginyeria i arquitectura de la UPC, d’una
manera dinàmica i clara.

Observatori de l’Ebre: un segle
d’història (1904-2004)

ISBN 978-84-475-3190-5 · 62 €

El professor emèrit de la UAB Manuel
Garcia Doncel, i el professor d’història
de la ciència i de la tècnica a la UPC
Antoni Roca Rosell, han publicat
aquest llibre que detalla els cent anys
d’història de l’Observatori de l’Ebre,
prologat pel professor Federico Mayor
Zaragoza.

Barcelona: Edicions UPC, 2009 · 402 pàg. ·
21 x 26 cm · Rústica ·
ISBN 978-84-9880-333-4 · 30 €

Roquetes: Observatori de l’Ebre (Universitat
Ramon Llull), 2007 · 310 pàg. · 22 x 28 cm ·
Rústica· ISBN 978-84-88253-04-0 · 35 €

Montserrat Diéguez Fernández,
Anna M. Masdéu Bultó

María José Álvarez Quetglas et alii

Matemàtiques per a l’òptica
i l’optometria

Espectroscòpia electrònica,
vibracional i de ressonància
magnètica nuclear de compostos
inorgànics

El llibre cobreix temes de matemàtiques necessaris per a la Diplomatura
d’Òptica i Optometria, és el resultat
de molts anys d’experiència docent
dels autors amb explicacions
teòriques i molts exemples, il·lustracions gràfiques, problemes resolt
i problemes proposats amb
solucions.

Manual de problemes

Col·lectiu Terra Crítica

Terra Crítica 2001-2007

El llibre arreplega una selecció d’articles del col·lectiu Terra Crítica. Aquest
col·lectiu, compost per una sèrie d’especialistes en diferents disciplines, ha
enriquit el debat intel·lectual sobre
aquest vast denominador comú que
han sigut les problemàtiques generades al voltant de la ciutat de València,
en particular, i del territori i el medi
ambient, en general.

Mª José Climent Olmedo et alii

Tarragona: Universitat Rovira i Virgili, 2008 ·

Química orgánica

96 pàg. · 17 x 24 cm · Rústica ·

Principales aplicaciones industriales

Barcelona: Edicions UPC, 2009 · 24 pàg. ·
21 x 26 cm · Rústica ·
ISBN 978-84-8301-960-3 · 25,80 €

ISBN 978-84-8424-118-8 · 12 €

València, 2008 · 269 pàg. · 22 x 25,5 cm ·

El llibre descriu les principals matèries
primeres, que procedeixen dels combustibles fòssils, i la seua transformació en materials orgànics de consum.
Inclou les perspectives actuals sobre
les principals fonts alternatives als
combustibles fòssils, tant d’energia
com de productes orgànics, així com
l’impacte al medi ambient dels processos químics.

Rústica · ISBN 978-84-8363-342-7 ·

València: Universitat Politècnica de València,

20 € · català, espanyol

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

València: Universitat Politècnica de

ISBN 978-84-8363-359-5 · 31,60 €

BUC
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País, ciutat, ciutadania, planeta

Presentem un compendi de problemes
sobre tres espectroscòpies (electrònica,
vibracional i de ressonància magnètica
nuclear) aplicades a compostos inorgànics. Està adreçat a estudiants que coneixen els fonaments teòrics de
l’espectroscòpia i volen aplicar-los a
problemes de determinació estructural.
Inclou exemples de resolució i exercicis
complementaris amb les solucions.
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CIÈNCIES APLICADES, MEDICINA, TÈCNICA
Pere Soler

Carlo M. Cipolla

El director de cuentas

Qui va arrancar les reixes
a Monte Lupo?

Gestión de cuentas en marketing
y publicidad

Traducció de Maria Josep Cuenca

Qui és i què fa el director de comptes
dins una agència de comunicació.
Busca apropar-se al Director de Comptes en el rol de gestor de la comunicació, com a coneixedor del mercat, dels
productes del client i de la competència.

En aquest llibre, Cipolla centra la mirada en una vila florentina en temps de
la gran epidèmia de la pesta, el 1630.
Entre la gent «malfactora i rebel» de
Monte Lupo, l’autor ha narrat el clima
sobreexcitat i atemorit d’un país en
poder de la malaltia, els primers i fatigosos passos d’una política sanitària i
l’afermament gradual d’una ciència
que estava emancipant-se de la fe.

Bellaterra: Servei de Publicacions de la
Universitat Autònoma de Barcelona, 2008 ·
150 pàg. · 21 x 29,7 cm · Rústica ·
ISBN 978-84-490-2573-0 · 18 €

Miquel Cortada (coord.)

València: Publicacions de la Universitat

¿Hacia dónde va la Odontología?

de València, 2009 · 116 pàg. · 12 x 20 cm ·

Salvador Salort i Vives

Vivir y morir en Alicante
Higienistas e inversiones públicas en
salud (1859 – 1923)

Rústica · ISBN 978-84-370-7309-5 · 10 €

Des de l’àmbit acadèmic, els docents
i professionals de la Facultat d’Odontologia de la Universitat Internacional
de Catalunya fan una radiografia dels
estudis d’odontologia, subjectes, per
definició, a un canvi continuat, tant en
l’àmbit europeu com en el nacional.
Aporten una experiència docent personal i reflexionen sobre el futur d’aquesta titulació.

Des de finals del segle XVIII i durant el
XIX s’adverteix a Europa un fort descens
de la mortalitat, sobretot infantil i
juvenil. Aquesta obra analitza la
normativa higiènicosocial de
l’Ajuntament d’Alacant (1839-1930),
alhora que extrau importants
conclusions sobre la inversió en la salut
i la millora de les condicions de vida de
la classe treballadora.

Barcelona: Universitat Internacional de

Alacant: Publicacions Universitat d’Alacant,

Catalunya, 2008 · 258 pàg. · 17 x 24 cm ·

2008 · 300 pàg. · 17 x 24 cm · Rústica ·

Rústica · ISBN 978-84-934891-2-0 · 20 €

ISBN 978-84-7908-992-4 · 24 €

Santiago Saura Martínez de Toda

Jaume Duran Castells,
Lydia Sánchez Gómez (ed.)

Ordenación forestal

Industrias de la comunicación
audiovisual

Ejercicios resueltos
El llibre arreplega exercicis sobre
l’aplicació pràctica dels mètodes per
a l’ordenació sostenible dels nostres
boscos. S’estructuren en dues parts:
en la primera, s’analitzen les masses
coetànies i regulars, i en la segona,
es tracten les masses irregulars. Els
exercicis compten amb una resolució
detallada i àmplies explicacions, i
estan dirigits a alumnes de primer
curs.

Aclaridora caracterització dels mitjans
en un nou territori, amb noves
funcions i plataformes com Internet o
la pantalla mòbil. Es mostra l’evolució
tenint en compte els factors històrics,
polítics, econòmics i d’altres, que les
han configurat. Contribueix a una
millor comprensió de l’anomenada
«era de la informació i de la
comunicació».

Diversos autors

Lleida: Edicions de la Universitat de Lleida,

Barcelona: Publicacions i edicions

Materiales cerámicos IV

2008 · 140 pàg. · 17 x 24 cm · Rústica ·

358 pàg. · 17 x 24 cm · Rústica ·

El màrqueting viral

ISBN 978-84-475-3291-9 · 23 €

de Catalunya, 2008 · 78 pàg. ·

Els consumidors es poden convertir,
ara, en altaveus de les seues marques
preferides, de vegades sense saber-ho.
Quantes vegades hem reenviat correus
amb vídeos o bromes? Potser eren
anuncis. Els missatges s’estenen com
a virus per la xarxa. Aquest llibre explica com passa, quines són les millors
maneres de provocar el màrqueting
viral i quines campanyes ho han fet millor.

17 x 24 cm · Rústica ·

Barcelona: Editorial UOC, 2008 · 104 pàg. ·

ISBN 978-84-612-7423-9 · 15 €

12 x 17’5 cm · Rústica ·

Barcelona: Universitat Internacional

ISBN 978-84-9788-769-4 · 8 €

—
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Aplec dels treballs presentats a la
quarta edició de la Càtedra Ceràmica
de l’ESARQ, de la Universitat Internacional de Catalunya. S’agrupen a l’entorn de quatre famílies que
investiguen com transcendir el format
de les peces ceràmiques en el
contorn (peces cel·lulars),
en el perfil (peces perfilades),
en la volumetria (peces facetades)
i en la densitat (peces cavernoses).

Universitat de Barcelona. UBe, 2008 ·

Sílvia Sivera

BUC
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NOVETATS EDITORIALS

Rafael Oliva et alii

Manuel Soler

Genètica mèdica

Mil maderas III

Matèria i pràctiques, amb abundant
material gràfic. Els casos formen part
del procés diagnòstic molecular rutinari, o bé com a pràctica habitual al
laboratori o a la consulta, amb inclusió també de l’accés a bases de
dades del genoma humà a Internet. El
seu enfocament autodidàctic pot resultar útil a estudiants o professionals
d’altres disciplines.

Obra a manera de fitxer sobre mil fustes
diferents de tot el món, fent constar el
nom comú, el nom botànic i autor; hàbitat, alçària i diàmetre de l’arbre; densitat i color de la fusta; usos i altres
noms comuns; la fotografia de la fusta i
el dibuix de l’arbre. El llibre, que també
inclou una bibliografia i índexs de noms
científics i comuns, és el tercer volum
aparegut.

Barcelona: Publicacions i edicions

València: Universitat Politècnica de València,

Universitat de Barcelona. UBe, 2008 ·

2008 · 594 pàg. · 26 x 21,5 cm · Rústica ·

402 pàg. · 21 x 29,7 cm · Rústica ·

ISBN 978-84-8363-360-1 · 88,70 € ·

ISBN 978-84-475-3194-3 · 25 €

Anglès, espanyol

Fructuós Mañà Reixach

Marta Belmonte Caso,
Aleix Gabarre Fibla

Patologia dels fonaments en
l’edificació

Investigació de mercat
Una mirada integradora

Els propòsits d’aquest llibre són informar sobre el comportament dels edificis enfront de sol·licitacions anòmales
causades per deformacions dels sòls i
fer referència a aquelles patologies que
han servit per al desenvolupament de
les diverses teories que conformen la
mecànica del sòl. També es donen
criteris per a arranjar-les, ja siga amb
tècniques de sospedrament o no.
Barcelona: Edicions UPC, 2009 · 108 pàg. ·

La investigació de mercat és més que
preguntar a la gent què espera d’una
marca o un producte. Implica tenir una
determinada visió sobre la societat de
consum en què vivim, entendre els
complexos processos de decisió en
què ens endinsem cada dia i dominar
les diferents eines disponibles per
donar sentit a les emocions, opinions i
comportaments del consumidor.

19 x 26 cm · Cartoné ·

Barcelona: Editorial UOC, 2008 · 228 pàg. ·

ISBN 978-84-9880-349-5 · 16 €

17 x 24 cm · Rústica ·
ISBN 978-84-9788-786-1 · 24 €

Mireia Martín Satué

Histologia

Àngela D. Bosch Serra

Pasqual Bernat López

Fitoremediació
Tecnologia de descontaminació
mitjançant plantes

Ciència, tècnica i agricultura
a la Catalunya de la Il·lustració
(1766-1821)

Els autors busquen aclarir en aquest
text com recuperar els sòls contaminats, una problemàtica que afecta
molts punts del territori estatal, amb
caràcter greu en alguns casos. La novetat consisteix en els processos de
descontaminació que es plantegen,
que es fonamenten en l’ús de plantes.
S’obrin, amb aquestes investigacions,
noves portes a la recuperació de sòls.

Aquest treball tracta el moviment agronòmic a Catalunya en el període de la
Il·lustració. L’estudi de les fonts posa de
manifest l’existència d’un discurs que
tenia com a eixos la potenciació i la
modernització de l’agricultura. Tot i els
seus trets específics, el moviment agronòmic català va seguir, institucionalment, humana i tecnològica, les
directrius europees.

Lleida: Edicions de la Universitat de Lleida,

Andrés López Pita

Girona: Universitat de Girona: Documenta

2008 · 98 pàg. · 17 x 24 cm · Rústica ·

Pac - Infraestructuras ferroviarias
y Explotación de líneas de
ferrocarril

Universitaria, 2008· 298 pàg. · 13 x 20 cm ·

ISBN 978-84-8409-276-6 · 12 €

BUC
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Atles fotogràfic
Aplec de microfotografies originals en
color, obtingudes mitjançant el microscopi òptic a partir de l’observació
de seccions histològiques de teixits
de mamífers. Dóna una resposta pedagògica a les necessitats curriculars
dels estudiants de Medicina, Veterinària, Farmàcia, Biologia i Odontologia i, en general, de Ciències de la
Salut.
Barcelona: Publicacions i edicions

Aquesta obra és fruit de l’interés de la
comunitat científica per disposar d’una
obra que reflectisca l’estat actual de coneixements sobre les infraestructures i
l’explotació de línies de ferrocarril. En són
els destinataris, per un costat, els professionals que desenvolupen l’activitat en el
dia a dia i, per un altre, els que desitgen
formar-se en aquesta disciplina.
Barcelona: Edicions UPC, 2008 · 992 pàg. ·
23,50 x 26 cm · Cartoné ·
ISBN (O.C.) 978-84-8301-964-1 · 250 €

Universitat de Barcelona. UBe, 2008 ·
200 pàg. · 21 x 29,7 cm · Rústica ·
ISBN 978-84-475-3322-0 · 45 €
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Ramon Colell Brunet

Ramon Ollé

Enfermería y cuidados paliativos

Ángeles en el trabajo
Los valores que nos ayudan a gestionar
el bienestar de una empresa

La preparació emocional del personal
sanitari que treballa molt a prop de la
mort és fonamental. L’autor, el qual
compta amb una llarga trajectòria professional, valora la importància del suport emocional que necessiten no
només els malalts sinó també els familiars i cuidadors i, sobretot, la importància de les cures pal·liatives al moment
final de la vida.

A través de la imatge dels àngels,
Ramon Ollé repassa les claus que un
autèntic líder ha de desenvolupar i ens
recorda la importància de conservar els
valors com a pauta en la direcció d’empreses i persones. Ollé demostra que
molts problemes quotidians es poden
solucionar fàcilment si fem un diagnòstic correcte i posem les persones per
davant de tota la resta.

Lleida: Edicions de la Universitat de Lleida,
2008 · 92 pàg. · 17 x 24 cm · Rústica ·

Esteban del Castillo

ISBN 978-84-8409-260-5 · 10 €

Control de procesos
Implementación de una plataforma
hardware/software para la
experimentación en control digital
directo: controladores PID y Fuzzy

Joaquín Cerdá Boluda, Rafael
Gadea Gironés

Barcelona: Editorial Urano. Colección Empresa

Introducció als sistemes
complexos, als autòmats cel·lulars
i a les xarxes neuronals

155 pàg. · 13,5 x 21,2 cm · Rústica ·

Activa (Universitat Ramon Llull), 2008 ·
ISBN 978-84-96627-28-4 · 11 €

El llibre aborda molts dels aspectes del
que avui en dia anomenem teoria dels
sistemes complexos, una de les àrees
científiques que en la seua curta vida
ha generat un volum considerable de
nous resultats, teories i models, que
comprenen fenòmens com ara la relació entre els sistemes, l’autoorganització, el caos, els fractals, les xarxes i la
vida artificial.

Es descriu un projecte destinat al control de la velocitat i la posició de l’eix
d’un motor de corrent contínua, i inclou una interfície d’usuari que permet
experimentar amb el sistema de control, amb la qual cosa es pot apreciar
els efectes reals que els paràmetres
elegits produeixen sobre la planta. Tant
el programari com els models de planta
estan disponibles a Internet.

València: Universitat Politècnica de València,

Tarragona: Universitat Rovira i Virgili, 2008 ·

2008 · 685 pàg. · 17 x 24 cm · Rústica ·

128 pàg. · 17 x 24 cm · Rústica ·

ISBN 978-84-8363-377-9 · 59,10 €

ISBN 978-84-8424-102-7 · 17 €

SABIES QUE...?

David Domínguez Fuster

LST4 Anuari Taller 4t
El llibre és un aplec dels treballs realitzats pels alumnes de quart curs en
l’assignatura d’Estructures de l’Edificació. La finalitat d’aquesta matèria és el
desenvolupament d’un sol projecte
prèviament realitzat en l’assignatura de
Projectes de tercer curs.
Barcelona: Arquitectura i Enginyeria La Salle
(Universitat Ramon Llull), 2008 ·
136 pàg. · 21 x 21 cm · Rústica ·
ISBN 978-84-935665-17 · 11 €

Armand Paz i Rico

Les actituds d’agressor i víctima
del ’bullying’ s’aprenen a casa
«Cal recordar que molts actes descriptius que es desenvolupen
a l’escola, com ara l’assetjament escolar (bullying) sovint tenen
el seu origen al si de la llar.» El doctor Paulino Castells, professor de Psicologia de la Universitat Abat Oliba CEU, considera
que les actituds «tant d’agressor com de víctima» són actituds
«apreses en la convivència familiar, i això fa que en ocasions
siga necessari dirigir els esforços cap a casa, per tal de corregir-les». Castells va participar en la conferència «Escola de tortura» en una jornada sobre assetjament escolar a Alcobendas
(Madrid).

El secret del vi del Priorat:
el terrer, la història o la seva gent?

UNIVERSITAT | CULTURA | LLIBRES

L’objectiu d’aquest llibre és entendre
les raons que fan possible l’èxit dels
vins del Priorat. La desforestació i l’erosió dels vessants d’aquesta comarca
fan més difícil la vida dels ceps, i com
a resultat produeixen un escàs però
concentrat most. Malgrat les condicions adverses, la gent del Priorat ha
convertit aquests mostos en vins de
forta personalitat i qualitat.
Tarragona: Universitat Rovira i Virgili, 2008 ·
64 pàg. · 17 x 24 cm · Rústica ·

BUC
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Adela Cortina

«Hem de
convertir les
masses en pobles»
Fa poc més d’un any Adela Cortina
va ser nomenada membre de la Reial
Acadèmia de Ciències Morals i
Polítiques com a reconeixement
d’una carrera plena d’èxit en el
terreny de la filosofia. Catedràtica
d’Ètica i Filosofia Política a la
Universitat de València des de 1986,
el seu pensament s’ha centrat

defensa ferma de la dignitat de l’altre
per ser escoltat i per poder
desenvolupar-se.

JOSÉ IRÚN
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JOSÉ IRÚN
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que la filosofia té unes tasques que si no

discerniment, que no és només criticar,

món empresarial, l’administració i

les fa ella és difícil que algú les faça i

sinó saber dir què és bo i què és dolent.

una infinitat d’agents de la socie-

que per això és absolutament necessària.

Per això calen criteris. Tota la història de

tat civil, cosa que li ha permès conèixer

És per això que defense la filosofia al

la filosofia és una aportació de criteris per

com ningú les sinèrgies que animen el cor

batxillerat i a tots els plans d’estudi, per-

a poder discernir. És molt important

de la ciutadania responsable. No en va «l’è-

què crec que té tasques importants.

conéixer aquests criteris perquè després,

a la qual ha arribat per explicar les qües-

Em podria concretar quines són aques-

valora molt quan des de la filosofia s’a-

tions del present. Des de la revista BUC

tes tasques?

porten criteris per a orientar en les

tractem d’aprofundir en aquest recorregut.

Doncs, fonamentalment cinc. El filòsof

accions més difícils i complexes. El filòsof

pot servir, per exemple, per ajudar a

ha de saber orientar, conjuntament amb

Donada la seva llarga experiència i tot

recuperar el pols de la reflexió, cosa que

els altres, la presa de decisions a la vida

veient que el seu camí no es pot separar

incentiva l’interés per un mateix, tot assu-

diària. La quarta seria forjar ciutadans

del diàleg, de l’afany de comprensió de

mint les millors possibilitats, que és en el

que puguen saber-se i sentir-se lliures i

tots els agents que formen la societat, la

que consisteix la llibertat. Hegel deia que

iguals. Hem de convertir les masses en

nostra primera pregunta seria: què pot

l’esclau és esclau perquè no es coneix a

pobles. I finalment la filosofia ha d’anar

aportar la filosofia a la societat actual?

si mateix, mentre que qui sap qui és no

ajudant a fer un món més humà, perquè

Creu que el filòsof ha de complir una

pot ser esclau i és senyor de la seua prò-

aquesta ha estat la seua intenció des dels

funció social determinada?

pia vida. Una segona tasca seria la de

seus inicis i crec que hauria de seguir

Veiem. Podria semblar que el filòsof, en

saber argumentar per acabar amb els

ajudant en això. A mi em sembla que

principi, no té una tasca ben definida en

dogmatismes. Avui dia, la reflexió no està

aquestes són tasques que ningú pot fer

una època de canvis ràpids, on la gent,

de moda, vivint abocats a l’ordinador, al

per la filosofia, si és que es vol complir

moltes vegades, escoltant el seu tertulià o

telèfon mòbil, ens costa saber parlar i dir

amb tota la seua complexitat.

llegint les columnes dels seus periodistes

la paraula oportuna en el moment oportú.

preferits, ràpidament es fan càrrec de quin

Això és el que vol dir saber raonar, que no

Recentment ha estat acceptada a la Reial

criteri han de prendre davant la vida. Per

és altra cosa que donar raons ben fona-

Acadèmia de Ciències Morals i Polítiques.

aquest motiu la filosofia, que si no és algu-

mentades perquè l’altre les puga com-

Quina creu que ha estat la seva aportació

na cosa és un eslògan ràpid, un reflex

prendre i, tal vegada, assumir com a

per entrar a formar-ne part?

ràpid de la societat, sembla que no estiga

pròpies. En tercer lloc, jo diria que la filo-

Bé, en primer lloc supose que pel meu

en el seu millor moment. Tot i així, jo crec

sofia serveix per excitar la capacitat de

perfil. El fet d’haver-me dedicat a qües-

—
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tions d’ètica (fonamentació i aplicació) i a

xar-se manipular, sinó dirigir la seua vida

que aquestes persones no són els que es

la filosofia política (ciutadania, democrà-

amb els altres ciutadans, que són ja ciu-

creuen més intel·ligents, sinó els que

cia, globalització) té molt a veure amb

tadans del món.

tenen una sana intel·ligència emocional i
moltes ganes de saber, moltes ganes

l’essència de l’Acadèmia. En segon lloc,
per haver introduït en el món hispà l’èti-

Creu que són compatibles eficàcia i

d’aprendre i moltes ganes de treballar.

ca del discurs d’Apel i Habermas, a més

valors ètics?

Aquests solen tenir a la vida el que es

d’haver-la complementat amb les aporta-

Si l’eficàcia està al servei de la justícia, és

coneix com a autorealització, èxit, i és

cions d’Aranguren i Zubiri. Jo crec que

un valor ètic; si serveix a l’interés egoista,

meravellós veure com evolucionen.

aquesta és, sens dubte, l’ètica més ade-

es fa inevitablement injusta. Les empreses

quada per a la societat contemporània,

han d’ajudar a crear una bona societat.

caracteritzada per una democràcia plu-

Parlant d’aules... Com valora la proposta de l’espai europeu d’educació supe-

ralista. Finalment, la influència que

La seva activitat al capdavant de la

rior, més conegut com Pla Bolonya?

aquesta ha tingut en el desenvolupament

Càtedra d’Ètica i Filosofia Política de la

Com tot en aquest món, té llums i

de les ètiques aplicades al nostre país

Universitat de València ha estat fruit

ombres. Però abans de res crec que hem

crec que té a veure amb les traduccions

d’una recerca constant de nous punts

d’entendre que sempre que hem estat

d’aquestes obres, a més de l’esforç de

de vista per ensenyar la seva pròpia

tancats a Europa ha estat un desastre

difusió que s’ha fet des del meu grup

manera de veure la filosofia. Ara jo vol-

important. En aquest sentit hi ha avantat-

d’investigació, format per professors

dria donar-li la volta a aquesta idea i

ges on tots estem d’acord. Per exemple,

sobretot de les universitats públiques

preguntar-li: què s’aprèn a les aules?

la integració a Europa, la mobilitat de

valencianes, en connexió amb investiga-

Bé. Sempre hi ha un grup d’alumnes

professors i alumnes, l’augment de

dors internacionals, que proposa un

amb veritable vocació i constància en tre-

beques, l’homologació de títols, la com-

model propi d’ètica i filosofia política i l’a-

ballar pels quals val la pena que existisca

patibilitat de títols fins a l’extinció dels

plica a l’economia i l’empresa, la bioèti-

la institució universitària. Sempre hi ha

que encara estan en vigor, els preus

ca, la política, l’educació i els mitjans. La

un grup de gent amb ganes, amb interès,

públics dels màsters i doctorats, que es

creació de la Fundació ETNOR té ací

i el que em sembla més interessant és

puga compaginar estudi i treball. Ara bé,

molta importància.
L’ètica aplicada es composa d’una sèrie
de disciplines que es dediquen a relacionar l’especulació filosòfica amb els
aspectes més pràctics del món d’avui, i
cerca introduir les reflexions que siguin
necessàries per implementar millores

Doctora honoris causa
La Universitat Jaume I de Castelló ha reconegut la trajectòria acadèmica i professional
d’Adela Cortina, catedràtica d’Ètica i Filosofia Política de la UV i directora de la Fundació
ETNOR, amb el seu nomenament com a doctora honoris causa. L’acte acadèmic
d’investidura es va celebrar el 15 de gener de 2009 a la sala d’actes Alfons el Magnànim
de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques de l’UJI.

ètiques. En aquest marc, fins a quin
punt aprova el nostre model de societat?
El nostre actual model de societat és clarament injust, perquè hi ha mitjans suficients perquè tots els éssers humans
puguen viure amb dignitat i, tot i així,
una cinquena part de la humanitat pateix
els dos dòlars al dia, i l’atur i la misèria
no deixen d’augmentar. Davant d’això, al
ciutadà d’avui li diria que el segle XXI ha
de ser el dels ciutadans que pensen per
si mateixos i es fan responsables solidàriament dels altres. Que no han de dei-
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la pobresa extrema, la meitat està sota
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Llibres que
m’han influït
Els Evangelis
Fonamentació de la Metafísica
dels Costums d’Immanuel Kant
La transformación de la filosofía de
Karl-Otto Apel
El Petit Príncep d’Antoine de Saint-Exupéry

Llibres que
recomanaria
La fiesta del chivo de Mario Vargas-Llosa
El Samurai de Shusaku Endo
La història interminable de Michael Ende
Cent anys de solitud, de
Gabriel García Márquez
La hoja roja de Miguel Delibes
Plenilunio d’Antonio Muñoz Molina
El Siglo de las Luces d’Alejo Carpentier
La sospecha de Friedrich Dürrenmatt
Les cendres d’Àngela de Frank McCourt
JOSÉ IRÚN

Nieve d’Orhan Pamuk

quant als aspectes negatius, en veig

Creu que la filosofia trobarà el seu lloc

tot això són termes ètics, expressions èti-

sobretot dos: l’excessiva burocratització,

entre tant rebombori?

ques: cobdícia, irresponsabilitat, descon-

que és un dels defectes ancestrals d’Eu-

Clar que trobarà el seu lloc. Sempre que

fiança, falsedat. Com ho són també la

ropa, i que això reste temps a la investi-

parle des de la realitat social i per a ella.

solidaritat, la confiança, la veracitat i ser

Però jo quan parlo d’ètica, la gent em

social ètica, encara que no li pose el

milions de valoracions, milions de

diu que aquestes coses estan passades

nom. Vivim èticament, però el que passa

papers, que a l’hora de la veritat tothom

de moda. Com podem fer entendre a la

és que moltes vegades la gent ha identi-

sap que no serveixen per a res. En

gent que l’ètica és cosa de tots?

ficat l’expressió ètica amb determinades

aquest sentit tinc por que «Bolonya»

Doncs mira, per començar que pensen

actituds morals d’altres temps i en aquest

augmente excessivament el burocratis-

que és el que diuen quan parlen. Si ara

sentit la rebutgen, però la nostra vida és

me en detriment de la investigació. La

agafes qualsevol diari llegiràs que aques-

ètica senzillament perquè no podem

universitat no es pot separar entre

ta crisi econòmica s’ha produït perquè hi

viure sense ella. No hi ha actes indife-

docents i investigadors i dedicar alguns

ha una sèrie de banquers i empresaris

rents. Hi ha actes bons i actes dolents. Jo

només a la docència. Algú que no inves-

que han estat cobejosos, que han estat

sempre dic que l’ètica no es una qüestió

tiga amb qualitat serà un mal professor

irresponsables, que han portat les coses

de moda, sinó de palpitant actualitat, per-

universitari. La tasca de la universitat ha

a l’extrem, que han generat desconfiança

què es troba a les mateixes entranyes de

de ser triple: seguir formant professio-

generalitzada dins la societat. Això gene-

l’ésser humà.

nals, promoure l’afany investigador i

ra atur, fam, misèria. Diuen que els polí-

generar cultura. No podem renunciar a

tics han mentit i que no prenen les

Càtedra ETHOS · Universitat Ramon Llull

cap d’aquestes.

mesures oportunes, etcètera. Doncs bé,

Fotografies: Jose Irún

—
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responsable. Tot el món reclama una vida

gació i a l’afany d’innovació. Quan
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ART, BELLES ARTS, ESPORTS
Marcel·la Castells Sanabra et alii

Catalina Cantarellas (coord.)

Patrón de navegación básica

Modelos, intercambios y recepción
artística (de las rutas marítimas a
la navegación en red)

El llibre respon al programa teòric vigent per a l’ordenació del títol de patró
d’embarcacions d’esbarjo. Està especialment dirigit a la preparació de l’examen, sense menystenir altres aspectes
que poden ser d’utilitat en la formació
del futur patró. Els autors són docents
amb amplis coneixements de la pràctica de la navegació esportiva.

XV Congrés d’Història de l’Art. (2 vol.)

Barcelona: Edicions UPC, 2009 · 184 pàg. ·
18 x 22 cm · Rústica ·
ISBN 978-84-8301-836-1 · 15 €

Xavier de Luca
Slaheddine Haddad

Itinéraires

El XV Congrés d’Història de l’Art Modelos, intercambios y recepción artística
(de las rutas marítimas a la navegación
en red) va voler arreplegar des de la
importància de la Mediterrània com a
cabal de models i propiciador de transmissions, fins a la incorporació d’altres
mars: els de la creació artística i els
processos d’aprenentatge a través
de la xarxa.

Anna Martínez Duran

Palma: Edicions UIB, 2008 · 1.753 pàg. ·

Introducció a l’arquitectura

17 x 24 cm · Rústica · ISBN (Obra completa)
978-84-8384-060-3 · 50 €

En aquest viatge geogràfic, de persones i d’objectes, amb fotografies de
Xavier de Luca i textos de Slaheddine
Haddad, es convida el lector a realitzar, a través de la imatge i la poesia,
un itinerari personal pels paisatges de
Tunísia, des de la capital fins als diferents pobles i paisatges desèrtics.

Aplec dels treballs realitzats per alumnes del primer curs d’arquitectura dels
darrers 10 anys en l’assignatura d’Introducció a l’Arquitectura, que vol iniciar
l’estudiant en la pràctica de mirar, reflexionar i pensar abans de dibuixar, en la
recerca d’allò que cada edifici té d’esquemàtic, invariable i, per tant, vàlid en
el seu moment i en l’actualitat.

Tarragona: Universitat Rovira i Virgili, 2008 ·

Barcelona: Arquitectura i Enginyeria La Salle

65 pàg. · 16 x 16 cm · Rústica ·

(Universitat Ramon Llull), 2008 · 124 pàg. ·

ISBN 978-84-8424-114-0 · 17 € ·

21 x 21 cm · Rústica ·

àrab, francés

ISBN 978-84-935665-0-0 · 9 €

Emiliano López Matas

Gerardo García-Ventosa López

Sert: married student dormitories
vs. San Gimignano

Torre Abgar. El interior / The
interior

Sert va ser l’arquitecte dels 500 habitatges temporals per a estudiants de
l’Escola de Disseny Harvard. Un any
després de construir-los, un estudiant
d’un seminari d’arquitectura inicia un
estudi d’aquests dormitoris. Aquest llibre arreplega els resultats d’aquest estudi, basat en les coincidències entre el
conjunt de dormitoris i la ciutat medieval de San Gimignano.

És fàcil reconéixer-la, però és difícil conéixer l’interior. Quin tractament rep la
llum? La distribució de l’espai, com
s’ha plantejat? S’ha compartimentat o
és diàfan? S’han adoptat solucions tècniques noves? Totes les plantes s’han
projectat d’una manera uniforme?

Tarragona: Universitat Rovira i Virgili, 2008 ·

Anglés, espanyol

Barcelona: Edicions UPC, 2008 ·
188 pàg. · 24 x 29 cm · Cartoné ·
ISBN 978-84-8301-919-1 · 28 € ·

53 pàg. · 16,5 x 22 cm · Rústica ·
ISBN 978-84-8424-127-0 · 7 €

Theo Angelopoulos et alii

Daniel Romaní

La idea d’un film

L’esquí a Catalunya

L’autor explica la implantació d’aquesta
pràctica esportiva i de lleure a Catalunya, que va iniciar-se el 1908 als
Rasos de Peguera (Berguedà) gràcies al
Centre Excursionista de Catalunya. En
presenta la història, els protagonistes
(practicants, competidors, monitors...),
les estacions d’esquí amb les instal·lacions i el material, els campionats, etc.

Girona: Universitat de Girona: Documenta

Vic; Barcelona: Eumo Editorial (Universitat

Universitaria, 2008 · 88 pàg. · 14 x 21 cm ·

de Vic): Centre Excursionista de Catalunya,

Rústica · ISBN 978-84-96742-82-6 · 12 €

2008 · 108 pàg. · 16,5 x 24 cm · Rústica ·
ISBN 978-84-9766-291-8 · 22 €

BUC
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100 anys d’història
Angelopoulos reflexiona sobre la seua
obra cinematogràfica, els seus referents teòrics i artístics, la seua evolució
durant el pas del temps. En conversa
amb el públic assistent, Angelopoulos
feia intervencions breus, que anaven
acompanyades de diàlegs intensos i de
preguntes que li donaven ocasió per fer
noves explicacions, més precisions i reflexions en veu alta.

—
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ART, BELLES ARTS, ESPORTS

NOVETATS EDITORIALS

Rosario Llamas Pacheco

Concepció Bauçà de Mirabò Gralla

Conservar y restaurar el arte
contemporáneo

La Real Cartuja de Jesús de
Nazaret de Valldemossa

Un campo abierto a la investigación
Es tracta d’un treball científic aplicat a
la investigació historicoartística, a partir
d’una visió molt personal, del qual destaca l’estudi sobre la influent posició
cultural de l’orde de Sant Bru, la Cartoixa com a integrant d’una xarxa monàstica nacional i internacional o la
catalogació del patrimoni històric i artístic, entre d’altres.

L´evolució de l´art al llarg del segle XX,
ha tingut com a conseqüència una
nova concepció de l´objecte artístic, el
qual s´ha anat involucrant en categories ideològiques i conceptuals, a la vegada que afegia nous materials. La
recerca de la metodologia d´intervenció
per a conservar i restaurar aquestes
obres sovint es planteja com un problema de l´art contemporani.

Jordi Carreras Güell

editor, 2008 · 503 pàg. · 25 x 34,5 cm ·

València: Universitat Politècnica de València,

L’abans de Cassà

Cartoné · ISBN 978-84-8384-071-9 · 114 €

2008 · 219 pàg. · 17 x 24 cm · Rústica ·

Estudi urbanístic, arquitectònic i
constructiu de la vila entre
1860 i 1935

Ricard Marí Segarra

Recorregut pels esdeveniments que
van tenir lloc a la vila entre 1860 i 1935
en els camps de l’urbanisme, l’arquitectura i la construcció. S’estudien els
projectes urbans que es van dur a
terme i s’analitzen les obres d’arquitectura més representatives dirigides per
arquitectes i mestres d’obres, i els elements constructius i els acabats emprats en aquest període.

En 4 volums i 934 pàgines, Ricard Marí
desenvolupa amb claredat i de manera
permenoritzada els punts del Conveni
Internacional per a la Seguretat de la
Vida Humana a la Mar (Safety of Live at
the Sea, SOLAS): I Operatividad en la
interfaz buque-puerto, II Desarrollo de
las ordenanzas portuarias, III Resolución de emergencias, IV Intervención
de las fuerzas del orden.

Girona: Universitat de Girona:

Barcelona: Edicions UPC, 2008 · 938 pàg. ·

Col·legi d’aparelladors i arquitectes tècnics de

21 x 26 cm · Rústica ·

Girona: Diputació de Girona, 2008 ·

ISBN (Obra completa) 978-84-8301-954-2 ·

101 pàg. · 17 x 23 cm · Rústica ·

70 €

ISBN 978-84-8363-374-8 · 24,50 €

Palma: Edicions UIB: José J. de Olañeta,

El código PBIP

ISBN 978-84-93333-35-5 · 13 €

Xus Ferrusola i Domènech

Escultura
Tallers pràctics a partir de les escultures públiques de la ciutat de Girona
Girona és un museu d’escultures a l’aire lliure. Hi trobem una gran diversitat d’escultures, monuments, relleus integrats a l’arquitectura... també edificis arquitectònics, murals de ceràmica i pictòrics, graffitis, etc..., ens adonem que tenim un
museu públic a l’abast de tothom. Moltes vegades, però, poc valorat pels vianants
que hi passegen.
Girona: Universitat de Girona: Documenta Universitaria, 2008 · 142 pàg. · 20 x 20 cm · Rústica ·
ISBN 978-84-96742-46-8 · 49 € · Inclou DVD
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Diversos autors

Borja Franco Llopis

I al final… van passar

La pintura valenciana entre 1550
y 1609

Lleida, imatges de derrota i ocupació

Cristología y adoctrinamiento morisco
El 3 d’abril de 1938, després d’una batalla molt dura i intensa, l’exèrcit facciós va ocupar la ciutat de Lleida.
Aquell fou un any molt dur per a la ciutat, ja que als atacs franquistes cal
sumar els de l’exèrcit republicà, atrinxerat al marge esquerra del riu. Aquest
catàleg aplega imatges de l’època, fotografies que recuperen la memòria gràfica de la ciutat.
Lleida: Edicions de la Universitat de Lleida,

En el període comprés entre mitjans
del segle XVI i inicis del XVII, la diòcesi
valenciana comptà amb el problema
morisc com a agreujant. L’art jugà llavors un paper important. El llibre analitza els diferents corrents de
pensament que van influir en el desenvolupament de la pintura i dóna una
visió social del fet artístic a la València
de l’Edat Moderna.

2008 · 116 pàg. · 21 x 22 cm · Rústica ·

Lleida: Edicions de la Universitat de Lleida,

ISBN 978-84-8409-272-8 · 12 €

2008 · 248 pàg. · 17 x 24 cm · Rústica ·

Religió i Art Sacre a la Provincia
dels Zoques, Chiapas

ISBN 978-84-8409-267-4 · 20 €

El cas de Rayón, Pantepec i Tapalapa

Josep Montañola Thornberg

José Luis Sulvarán (coord.)

Arquitectura e interacción social
La recerca sobre l’arquitectura encara
es troba escassament desenvolupada;
i la sistematització del coneixement
relacionada amb les activitats del
projecte arquitectònic és feble o no
existeix. Arquitectònics estudiarà les
relacions epistemològiques entre
projecte, construcció i habitar, així
com les relacions entre ciències
socials, ciències naturals i ciències
exactes.

Estudis de José Luis Sulvarán (Universitat Intercultural de Chiapas) i Josep
Bosch (Universitat de Girona) de la
cultura zoque a través de les diferents
manifestacions artístiques conservades
a les poblacions de Rayón, Pantepec i
Tapalapa. El llibre, editat en català,
castellà i zoque, inclou gran quantitat
d’exemples d’art sacre de les zones estudiades.
Girona: Universitat de Girona: Documenta
Universitaria, 2009 · 168 pàg. · 16 x 23,5 cm

Barcelona: Edicions UPC, 2008 · 196 pàg. ·

· Rústica · ISBN 978-84-96742-80-2 ·

17 x 23 cm · Rústica ·

19,50 € · Català, espanyol, zoque

ISBN 978-84-8301-955-9 · 28,90 €

DES DEL CAMPUS
Laura Salamero Teixidó, millor oradora de la V Lliga de Debat Universitari

«Cadascú té una forma d’expressar-se que el fa diferent»

—
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Estudiant de tercer cicle de Dret, Laura ha participat amb els seus companys per tercer any
consecutiu en la competició i en fa una valoració «molt positiva, com experiència personal i
perquè l’activitat potencia la capacitat de parlar
Laura, segona per l’esquerra, junt amb els seus companys de l’equip de la
en públic». Des de la convicció que l’orador «ha
Universitat de Lleida, guanyador de la V Lliga de Debat
de transmetre confiança», Laura destaca entre
molt potents, ben estudiats, amb una important tasca de reles virtuts que ha de reunir un bon orador «saber molt bé què
cerca... i després cadascú té una forma d’expressar-se que el fa
vol dir; saber acompanyar l’oient durant la seva dissertació, a
diferent.»
través de les idees; no avorrir mai i connectar amb la gent». A
A Alacant, tots els equips han defensat una posició i la contràmés, considera que és injusta l’associació mental entre oratòria
ria, tancant el cercle de les setmanes preparatòries anteriors.
i política, perquè «és un factor que de primeres a la gent li fa
Segons Laura, «és curiós com resulta molt estimulant haver de
desconfiar, quan algú parla en públic».
defensar la posició en què no creus, perquè has d’esforçar-te
molt més, ser convicent per a tu mateix. I finalment, veus que
Laura diu que ha après molt de la resta de participants en la
no res és blanc o negre».
competició. «Hi ha companys molt bons, amb uns arguments

UNIVERSITAT | CULTURA | LLIBRES

10 equips de les universitats dels territoris de
parla catalana van participar, a la Universitat
d’Alacant, entre els dies 25 i 28 de març, en la
V Lliga de Debat Universitari. A la final, l’equip
de la Universitat de Lleida va imposar-se davant
la Universitat Ramon Llull. A més, el jurat va elegir una de les membres de l’equip guanyador,
Laura Salamero Teixidó (Lleida, 1980) com a millor oradora d’aquesta edició de la competició de
dialèctica organitzada per la Xarxa Vives.

BUC3_v2.qxd:Layout 2

20/4/09

12:21

Página 30

ART, BELLES ARTS, ESPORTS

NOVETATS EDITORIALS

Mireia Guillaumes i Domènech,
Roser Juanola i Terradellas

Mark Burry et alii

Sagrada Família s. XXI
Gaudí ara / ahora / now

Intersecció d’art, vida i educació
Esther Boix i Ricard Creus, creadors
del Taller d’Arts Visuals de L’ARC

El llibre ens explica com, a partir d’una
geometria simple i d’un desenvolupament complex, se’n fa l’aplicació constructiva 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 vocabulari per a entendre i prosseguir la Sagrada Família.

Aproximació a la personalitat i obra
dels creadors del Taller d’Arts Visuals
L’ARC, Ricard Creus i Esther Boix.
Girona: Universitat de Girona: Documenta
Universitaria, 2008 · 72 pàg. · 16 x 23,5 cm ·
Rústica · ISBN 978-84-96742-79-6 · 14 €

Barcelona: Edicions UPC, 2008 · 192 pàg. ·
24 x 29 cm · Cartoné ·

José Albelda
Miquel Seguí Aznar et alii (ed.)

ISBN 978-84-8301-918-4 · 34€

Desde dentro de la pintura

La foto observada
A través de 45 comentaris que articulen
un itinerari prou heterogeni, metodològicament parlant, La foto observada planteja de cada imatge el que podria ser
un mosaic de referències bibliogràfiques on s’esbossa una història de la fotografia traçada des d’imatges
concretes, les mateixes que han tingut
sempre un lloc destacat en la majoria
de manuals i publicacions.
Palma: Edicions UIB, 2008 · 310 pàg. ·

El present quadern no és un llibre escrit des del punt de vista de la tècnica,
sinó que pretén realitzar una aproximació des de dins a tot el que rodeja la vivència de la pintura: els temors inicials,
l’experiència compartida del llenç en
blanc, la soledat de l’estudi, la mirada,
el fer, el després… Un quadern pròxim, escrit des de les pròpies vivències.
València: Universitat Politècnica de València,
2008 · 124 pàg. · 13 x 19 cm · Rústica ·
ISBN 978-84-8363-334-2 · 6,40 €

17 x 24 cm · Rústica ·
ISBN 978-84-8384-059-7 · 20 €

Carlos Martí Arís

Tres paseos por las afueras
La lectura d’un llibre és, d’alguna manera, una forma de passeig. En aquest,
partim dels textos de Manuel Chaves,
Agustina Bessa-Luís i John Berger, a
partir dels quals podem fer incursions
per territoris limítrofes en l’arquitectura.
És, doncs, un passeig intel·lectual, ja
que compta amb una mirada especialment atenta, com és la mirada d’un arquitecte.
Tarragona: Universitat Rovira i Virgili, 2008 ·
34 pàg. · 16,5 x 22 cm · Rústica ·
ISBN 978-84-8424-120-1 · 3 €

Lorena Rodríguez Mattalía

Aquest llibre introdueix el lector en el
coneixement de l’art videogràfic, amb
l’objectiu de donar-li a conéixer les
bases. En primer lloc, estudia els orígens; en segon lloc, les polèmiques sorgides entorn de la seua aparició com a
forma artística; finalment, els paràmetres necessaris a l’hora d’enfrontar-se a
l’anàlisi d’una obra videogràfica.
València: Universitat Politècnica de València,
2008 · 311 pàg. · 17 x 24 cm · Rústica ·
ISBN 978-84-8363-373-1 · 31,20 €

BUC
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Arte videográfico: inicios, polémicas
y parámetros básicos de análisis
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Agata Orzeszek (coord.)

Jordi Domènech

Viajes con Ryszard Kapuscinski

Obra poètica 1971-2002

El 4 de març de 2007, Ryszard Kapuscinski hauria complit setanta-cinc anys.
Quinze mesos abans d’aquella
assenyalada data, l’editorial cracoviana
Znak decidí celebrar-la amb la publicació d’un llibre especialment escrit per a
l’ocasió i encarregà a tretze traductors
de l’obra kapuscinskiana textos de temàtica lliure relacionats amb l’autor.

Domènech (1941-2003) va influir decisivament en la renovació de l’ambient
poètic del moment. Va publicar sis llibres i centenars de poemes dispersos,
amb una escriptura objectiva i objectual: una mena de grau zero de la poesia. Amb motiu del cinqué aniversari
de la seua mort sobtada, aquest volum
aplega el valuós material que l’autor va
deixar en edicions avui introbables.

Bellaterra: Servei de Publicacions de la

Ana Mª Freire

Universitat Autònoma de Barcelona, 2008 ·

Entre la Ilustración y el
Romanticismo

Vic; Barcelona: Eumo Editorial: Cafè Central,

Mireia Llinàs i Grau et alii

2008 · 272 pàg. · 14 x 21 cm · Rústica ·

La huella de la Guerra de la
Independencia en la Literatura Española

ISBN 978-84-9766-287-1 · 25 €

Basic Concepts for the Analysis of
English Sentences

ISBN 978-84-490-2563-1 · 18 €

El propòsit d’aquest llibre és introduir
els alumnes en conceptes fonamentals
per a l’anàlisi de l’oració anglesa. El
llibre comença amb una introducció en
el marc teòric que s’utilitza, i segueix
amb una descripció de l’estructura
argumental, les relacions sintàctiques
entre constituents, les categories
gramaticals i l’estructura sintàctica
interna dels constituents.

L’autora, catedràtica de Literatura
Espanyola de la UNED, aborda ací aspectes molt poc coneguts de les lletres
durant aquell període de ningú en què
la Guerra de la Independència va deixar
la seua petja. La documentació
inèdita, el rigor i l’escassa bibliografia situen aquest llibre entre les obres de referència per als estudiosos de la nostra
història literària.

Bellaterra; Barcelona: Servei de Publicacions

Alacant: Publicacions Universitat d’Alacant,

de la Universitat Autònoma de Barcelona,

2008 · 264 pàg. · 17 x 24 cm · Rústica · ISBN

2008 · 64 pàg. · 21 x 29,7 cm · Rústica ·

978-84-7908-977-1 · 22 €

ISBN 978-84-490-2561-7 · 9 €

Lluc López i Vidal

Josep Maria Roquer

L’escriptura japonesa

La xarxa de mil nusos
XIII Premi de Poesia «Miquel Martí i
Pol» de 2008

És clar que el japonés no és una llengua fàcil d’aprendre i de parlar. Però
no cal saber-lo per comprovar com
n’és de fascinant el seu origen i la
seua escriptura. En aquest llibre es
comenten les diferents teories sobre
el naixement de la llengua, també
sobre el paper dels caràcters xinesos
i, finalment, els diferents sil·labaris
que la conformen avui.
12 x 17’5 cm · Rústica ·

Josep Maria Sala-Valldaura

Fent ús de diferents formes poètiques
que van des de la tanka fins a
estructures més clàssiques, ens
proposa un recorregut de sentits
plurals i de gran bellesa. Ens
presenta la poesia com a eina útil per
a lluitar contra el dolor, com a via de
coneixement capaç d’aproximar-nos a
les ambigüitats de la naturalesa
humana.

ISBN 978-84-9788-772-4 · 8 €

Flors i carboni

Bellaterra: Servei de Publicacions de la

Barcelona: Editorial UOC, 2008 · 72 pàg. ·

Mireille Bilger (coord.)

Donées Orales
Les enjeux de la transcription
En un període en què es manifesta un
veritable entusiasme per l’oral,
aquesta obra presenta l’interés de
reunir diferents investigadors en Ciències del Llenguatge, per compartir experiències i coneixements. L’objectiu
és treballar a favor d’una pràctica comuna que concerneix un dels aspectes fonamentals dels corpus de
llengua parlada: la transcripció de les
dades.
Perpinyà: Presses Universitaires de

Universitat Autònoma de Barcelona, 2009 ·

«I la fusta del vers / amb el tèrmit del
viure!»
Aquest vers final del llibre resumeix els
encreuaments: la creació i la perdurabilitat («la fusta») i la destrucció i la fugacitat («el tèrmit»), les paraules («el
vers») i l’existència («el viure»). Perquè
Sala-Valldaura ressegueix el breu
temps de la florida i el llarg procés de
la carbonització, l’aire i l’humus.
Vic; Barcelona: Eumo Editorial (Universitat
de Vic): Cafè Central, 2008 · 96 pàg. ·
14 x 21 cm · Rústica ·
ISBN 978-84-9766-286-4 · 15 €

Perpignan, 2008 · 296 pàg. · 14 x 20,5 cm ·
Rústica · ISBN 978-2-35412-020-7 ·

ISBN 978-84-490-2567-9 · 14 €

BUC

18 €

59 pàg. · 16 x 23 cm · Rústica ·
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158 pàg. · 16 x 23 cm · Rústica ·
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Juan Antonio Ríos Carratalá

Mario Verdaguer

La sonrisa del inútil
Imágenes de un pasado cercano

Medio siglo de vida íntima
barcelonesa

Les històries literàries, cinematrogràfiques o teatrals que ens van commoure
des dels anys 50 a la Transició continuen arribant avui marcades pels rostres dels personatges. I continuen
ressonant gràcies al que sol recordarse menys: els singulars personatges secundaris. Aquest llibre recorda amb un
somriure aquells secundaris i aquella
Espanya.

Aquest llibre contribueix a rescatar de
l’oblit injust Mario Verdaguer (Maó,
1885? - Barcelona, 1963), un escriptor
polifacètic i original; i a esgranar amb
autoritat un rosari d’evocacions, sempre contades des de dintre: tertúlies
amb els seus cafés, als restaurants, redaccions de premsa, ambients bohemis… de la més rellevant història
cultural de la ciutat.

Alacant: Publicacions Universitat d’Alacant,

Palma: Edicions UIB: Guillermo Canals,

2008 · 244 pàg. · 17 x 24 cm · Rústica ·
ISBN 978-84-7908-978-8 · 16 €

NOVETATS EDITORIALS

Editor, 2008 · 334 pàg. · 18 x 24 cm ·
Cartoné · ISBN 978-84-8384-065-8 · 35 €

Vincent Parello (ed.)

José Cardoso Pires

La correspondance dans le monde
méditerranéen (XVIe-XXe siècle)

Lisboa

Pratiques sociales et représentations
culturelles

Traducció de Vicent Berenguer

Llibre de bord. Veus, mirades, records

La noció de correspondència concerneix cartes administratives, polítiques i
diplomàtiques, novel·la per cartes, diari
íntim, autobiografia, epístola parlada,
cartes de declaració d’amor i de ruptura, «cartes obertes», cartes de civilitat, «correus de lectors»... És
analitzada a través dels dominis de la
història, de la literatura i del cinema.

Amb motiu de la proclamació de Lisboa
com a capital europea de la cultura,
José Cardoso Pires començà a escriure
aquestes proses que tracten de la manera com sent Lisboa. Una guia personal en què descobrim una ciutat
profundament literària. Històries de la
ciutat i els seus habitants com un tot
viu, una estructura essencial que ha
constituït i fa bategar Lisboa.

Perpinyà: Presses Universitaires de Perpignan,

València: Publicacions de la Universitat de

2008 · 240 pàg. · 14 x 20,5 cm · Rústica ·

València, 2008 · 104 pàg. · 10 x 18 cm ·

ISBN 978-2-35412-032-0 · 18 € ·

Rústica · ISBN 978-84-370-7304-0 · 10,50 €

BUC
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Espanyol, francès

Termcat

Xavier Rull

Espais Terminològics 2007

Els estrangerismes del català

Neologia terminològica: el tractament
dels manlleus

Com són i per què en tenim. Una
aproximació social i lingüística

El manlleu és el recurs d’ampliació
de lèxic que més controvèrsia comporta perquè sovint s’ha vist com un
perill per a la preservació de la fesomia de cada llengua. Aquesta obra
aplega les aportacions que van fer diversos experts en el marc de la jornada organitzada pel Termcat el
2007 a l’Institut d’Estudis Catalans
per tractar els manlleus en terminologia.

Es tracta d’un manual que dóna
compte de la presència dels manlleus
en català. L’objectiu és donar una visió
àmplia del fenomen dels estrangerismes i per això s’hi analitzen tant aspectes lingüístics com socials. És útil per a
estudis universitaris, però també és
una obra de divulgació, i per tant, d’interés per a qualsevol persona que
vulga aprofundir en la llengua catalana.

Vic; Barcelona: Eumo Editorial (Universitat

224 pàg. · 17 x 24 cm · Rústica ·

Tarragona: Universitat Rovira i Virgili, 2008 ·
ISBN 978-84-8424-100-3 · 15 €

Jordi Malé, Laura Borràs (ed.)

de Vic): Termcat, Centre de Terminologia,

Poètiques catalanes del segle XX

2008 · 192 pàg. · 13,5 x 21,5 cm ·

Carmen Marimón Llorca

Rústica · ISBN 978-84-9766-288-8 · 18 €

Análisis de textos en español

A partir de la tria d’uns quants textos i
del seu estudi, es vol oferir una aproximació al pensament literari, a la
poètica, de vint-i-vuit autors del segle
XX. Una aproximació contextualitzada
en el marc del pensament literari coetani, o immediatament anterior, amb
l’objectiu de construir una panoràmica de les idees literàries catalanes
al llarg de tot un segle.

Teoría y práctica

Barcelona: Editorial UOC, 2008 · 372 pàg. ·

Aquest llibre proporciona les bases teòriques i les eines pràctiques per a abordar l’anàlisi de textos en llengua
espanyola a partir dels pressupòsits
teòrics procedents de la lingüística del
text, enriquits amb les aportacions de
la pragmàtica i la lingüística cognitiva.
A més de manual universitari és un
text de referència.

17 x 24 cm · Rústica ·

Alacant: Publicacions Universitat d’Alacant,

ISBN 978-84-9788-667-3 · 29 €

2008 · 176 pàg. · 17 x 24 cm · Rústica ·
ISBN 978-84-7908-994-8 · 22 €
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LA LECTURA DE…
Jordi Castellanos

Les dues són novel·les en procés de redacció, i per això l’edició crítica ens ha semblat que
era una bona manera d’oferir-les al públic. El
Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma ens ha ajudat a facilitar al màxim la lectura de les obres en situar tot l’aparat de
variants darrere el text, de manera que la
novel·la, si es vol, es pot llegir sense cap mena
d’entrebanc. Ah, i amb dos magnífics estudis al
davant! Les dues obres s’enfronten als comportaments col·lectius: el pretext de La marxa cap
al mar és l’intent del govern mexicà, amb l’ajut
d’una mena d’ONG nord-americana, de convèncer els indígenes d’aprofitar el peix de la costa
per millorar la dieta. El motiu i l’esquematització
dels personatges, un recurs de la literatura que
intenta defugir la mirada convencional, obre el
camí a les reaccions d’uns i altres. En tot cas, el
bisturí de l’humor penetra en una situació insòlita que, malauradament, no arriba a desplegarse argumentalment més enllà de la presentació
de les situacions.
Sense anar tan lluny és escrita després del
retorn a Catalunya i també presenta una intervenció politicosociològica sobre la col·lectivitat,
en aquest cas, la catalana. Calders, després de
vint-i-tres anys d’exili, observa la societat que
l’envolta, tan canviada en relació amb la que va
deixar, i reflexiona sobre el temps individual i
històric. Ho fa imaginant un experiment que una
societat científica americana decideix portar a
terme en terres catalanes: crear el que avui en
diríem un «parc temàtic», amb unes poblacions
que viuen com en el passat (Burgdabans), com
en el present (Araburg) i com en el futur (Burgdesprés).
També en aquest cas ens quedem amb la
mel als llavis. Però Calders, fins i tot quan deixa
les coses a mig fer, és extraordinari. Estaria millor si aquestes novel·les fossin acabades? Ben
segur. Però el que tenim és això, i això està molt
bé. Llegeixin, llegeixin aquestes novel·letes a
mig fer: els ben asseguro que passaran una
bona estona. El millor símptoma serà la sensació de buit que els deixarà la interrupció sobtada de la lectura. Ho lamentaran. Ho
lamentarem tots alhora. Però allò que haurem
llegit ningú ja no ens ho podrà prendre.
Universitat Autònoma de Barcelona
Febrer de 2009

Bellaterra: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, 2009 · 289 pàg. · 16 x 23 cm · Rústica · ISBN 978-84-490-2555-6 · 20 €
Bellaterra: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, 2009 - 112 pàg. · 16 x 23 cm · Rústica · ISBN 978-84-490-2556-3 · 14 €
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Pere Calders pertany a la millor tradició de l’humorisme literari català, d’aquell humorisme que,
en mans de Josep Carner, havia depurat la tradició vuitcentista amb la fina ironia anglicitzant.
Quan, al llarg del segle XX, un segle travessat de
guerres i conflictes, semblava que la literatura
anava abocant-se a un carreró sense sortida,
l’humor es va convertir en una de les vies per
accedir a les profunditats de la condició humana. Calders, que havia nascut el 1912 i que
no va estalviar-se cap dels grans esdeveniments
tràgics del segle, no va perdre mai aquell
«humor reflexiu que intenta, amb el somriure
com a bisturí, de penetrar profundament les diverses capes de l’ànima», perquè, afegeix, «el
somriure inclina a la pietat i, tallant, travessa la
tendresa, la poesia i l’absurd, tot tan real i tan
humà».
Quan Calders va morir, el 1994, va llegar els
seus papers a la Universitat Autònoma de Barcelona. Comptar amb aquest material ha estat,
pels qui hem tingut la sort de treballar-hi, un autèntic goig que mai no li agrairem prou. El fons
documental s’ha catalogat i s’ha anat completant
amb el material dispers de la premsa gràcies a
un projecte de recerca de l’Institut d’Estudis Catalans. Aquest projecte ens ha permès, també,
preparar les edicions de les seves quatre
novel·les inacabades i, lògicament, inèdites.
L’amor de Joan, que s’ha publicat al número
86, de tardor del 2008, de la revista Els Marges,
és una novel·leta curta que segurament va escriure quan tenia disset o divuit anys i que ja
conté tota una sèrie d’elements que es desplegaran en la seva obra posterior. La segona, La
ciutat cansada, en la qual va estar treballant
uns vuit anys a Mèxic fins que el 1953 l’abandona, és la més avançada i ens ha permès de
fer-ne una edició comercial, precedida d’un estudi de Joan Melcion, a Edicions 62.
Les dues novel·les que presentem aquí són
La marxa cap al mar, escrita en els primers seixanta, abans del retorn a Catalunya; i Sense
anar tan lluny, escrita poc després de tornar de
l’exili, i les hem publicat en edició crítica, la primera a càrrec de Carlos Guzmán Moncada, catalanòfil mexicà, que ha estudiat a fons les
relacions entre la literatura catalana de l’exili i
Mèxic; la segona, a càrrec de Valentí Rossell, llicenciat per la UAB, que ha documentat molt bé
tot el procés de redacció de l’obra.
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Joseph Bonaparte

Dunstan Ward (ed.)

Moina o La aldeana del Mont Cenis

The Art of Collaboration:
Essays on Robert Graves
and his Contemporaries

Nou anys abans de ser proclamat rei,
Joseph Bonaparte va publicar aquesta
novel·la breu –fins ara inèdita en castellà– en la qual narra els amors de dos
joves a l’estil del preromanticisme. Tanmateix, el major interés del text rau en
el virulent i apassionat alegat en contra
de la guerra, cosa que pot interpretarse com una crítica a la política del seu
germà.

NOVETATS EDITORIALS

Els assajos d’aquest llibre exploren el
fenomen de la col·laboració creativa a
partir d’alguns dels molts casos remarcables que ens ofereix l’obra de Robert
Graves. Si bé la seua col·laboració amb
Laura Riding és, sens dubte, la més
cèlebre i controvertida, Graves va crear
moltes altres aliances artístiques i
intel·lectuals.

Alacant: Publicacions Universitat d’Alacant,
2008 · 78 pàg. · 13 x 21 cm · Rústica ·

Toni Mata et alii

Palma: Edicions UIB, 2008 · 242 pàg. ·

ISBN 978-84-7908-964-1 · 12 €

Tres relats

15 x 21 cm · Rústica ·

Premis de narrativa breu per a joves
autors «Caterina Albert» de Cerdanyola
del Vallès 2006, 2007 i 2008

ISBN 978-84-8384-003-0 · 30 €

Manuel Pérez Saldanya (ed.)

Joan Fuster: llengua i estil

Toni Mata ha escrit guions d’humor per
a la tele i la ràdio, però no prou famosos per a eixir a la Viquipèdia. Edgar
Cantero va ser membre del fanzine Los
Miserables i ha publicat les novel·les
Baileys n’ Coke i Dormir amb Winona
Ryder. «Front» (de Víctor García) és un
conte ambientat en la Guerra Civil Espanyola i explicat amb l’hemisferi dret
del cervell.

Aplec de les intervencions dels ponents
que participaren en la V Jornada Joan
Fuster, celebrada el 2007 a Sueca
i coordinada per Manuel Pérez
Saldanya. S’hi analitzaren els recursos
lingüístics i estilístics que caracteritzen
els textos de l’escriptor, i es va estudiar
la personalitat, l’obra i els temes que de
manera més directa van atraure l’interés de Fuster.

Bellaterra: Servei de Publicacions de la

València: Publicacions de la Universitat de

Universitat Autònoma de Barcelona, 2009 ·

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

104 pàg. · 16 x 23 cm · Rústica ·

Rústica · ISBN 978-84-370-7145-9 · 10 €

ISBN 978-84-490-2566-2 · 15 €
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Edgar Allan Poe

Serveis Lingüístics de la Universitat
de Barcelona

Els assassinats del carrer de la
Morgue i altres contes

Guia de Conversa Universitària.
Xinès-Català

Traducció i adaptació de Jordi Chumillas

«Aquesta nit la gent del barri s’ha despertat quan ha sentit uns crits molt
forts que venien d’una casa del carrer
de la Morgue.»
Així comença aquesta adaptació d’un
dels relats més coneguts de l’escriptor
nord-americà que va fer cèlebre el personatge d’Auguste Dupin, el primer detectiu de la ficció policial.

Amb la col·lecció Guies de Conversa, la
Universitat de Barcelona posa a l’abast
dels qui arriben per primera vegada,
una recopilació de frases i vocabulari
per ajudar-los en els primers contactes
i per facilitar-los les relacions personals,
perquè la seua estada i la seua convivència amb els diferents àmbits universitaris els siguen còmodes i senzilles
des del primer moment.

Vic; Barcelona: Eumo Editorial (Universitat de

Barcelona: Publicacions i edicions Universitat de

Vic): Universitat de Barcelona, 2008 · 60 pàg. ·
13,5 x 21,5 cm · Rústica · ISBN 978-84-9766-

Anna Masip

290-1 · 11 € · Inclou un CD

Al fons, Barcelona

· Rústica · ISBN 978-84-475-3307-7 · 9 € ·

Magda Bistriceanu

XIV Premi Valldaura de Novel·la
«Memorial Pere Calders» de
Cerdanyola del Vallès de 2008

Català, xinès

Invitació a l’estudi de la llengua
romanesa

Barcelona. UBe, 2008 · 206 pàg. · 11 x 18 cm

La Núria es troba en un moment en
què ha de prendre decisions sobre el
seu futur. Fa deu anys va acceptar una
feina que la va dur molt lluny del lloc
on va nàixer, per motius que ara es
qüestiona. Durant el viatge que la porta
a Barcelona, reflexiona sobre l’evolució
que ha fet el món, el país, la ciutat i
ella mateixa.

Segon volum de la col·lecció Lingua
Mundi, publicat per l’Observatori de les
Llengües d’Europa i de la Mediterrània
(ODELLEUM) de la UdG. El llibre és la
primera gramàtica de la llengua romanesa publicada en llengua catalana i ha
estat pensada com a instrument pràctic
per a l’estudi d’aquesta importantíssima
llengua romànica, una desconeguda al
nostre país.

Bellaterra: Servei de Publicacions de la

Girona: Universitat de Girona, 2008 · 166 pàg. ·

Universitat Autònoma de Barcelona, 2008 ·

17 x 24 cm · Rústica ·

88 pàg. · 16 x 23 cm · Rústica ·

ISBN 978-84-8458-273-1 · 11 €

ISBN 978-84-490-2562-4 · 15 €
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Charles Baudelaire

Vint-i-cinc flors del mal

Thera, Centre de Llenguatges i
Computació

Traducció de Pere Rovira

Diccionari UB. Anglès-Català

El text presenta els versos originals de
Charles Baudelaire, junt amb la traducció al català que fa el poeta Pere Rovira. Aquest volum especial, amb
il·lustracions en blanc i negre, s’edita
per celebrar que la col·lecció Versos,
dirigida pel traductor d’aquesta obra,
ha arribat al número cinquanta, i vol
ser un sentit homenatge a la bona poesia moderna.

Resultat d’una activitat conjunta de diferents agents que, de manera complementària, han sumat coneixements,
continguts i tecnologia per fer una obra
de referència rigorosa, posada al dia,
útil a un ampli sector de la ciutadania i
perquè contribuisca a eixamplar els horitzons culturals i lingüístics no solament de la comunitat universitària, sinó
de la societat catalana.

Lleida: Edicions de la Universitat de Lleida,

Barcelona: Publicacions i edicions Universitat

2008 · 100 pàg.· 12 x 17 cm · Cartoné ·

de Barcelona. UBe, 2008 · 1.056 pàg. ·

ISBN 978-84-8409-266-7 · 18 €

NOVETATS EDITORIALS

13 x 19,5 cm · Cartoné ·

Jean-Yves Laurichesse (dir.)

ISBN 978-84-475-3318-3 · 39 € ·

Núria Casado (ed.)

Cahiers Claude Simon n° 4

Anglés, català

La tragèdia del rei Lear
Traducció de Lluís Soler

Presentació d’un text de Claude Simon
Materiaux de construction publicat
l’any 1960 a Les Lettres Nouvelles (director Maurice Nadaud) i que mai no
s’ha représ integralment. També es
presenta el dossier crític sobre L’Herbe,
completat per dos textos que il·lustren
com va ser rebuda aquesta novel·la a
França i als Estats Units en el moment
de la publicació (1958).
Perpinyà: Presses Universitaires de Perpignan,

Partint del text original de l’any 1623,
Lluís Soler Auladell (actor professional)
ens presenta una traducció de La tragèdia del rei Lear on preval mantenir la intencionalitat de l’autor i de les paraules
per damunt del virtuosisme sintàctic i
mètric. Emmarcat dins la col·lecció
Sèrie Teatre, el text compta, a més,
amb una introducció del dramaturg
Sergi Belbel.

2008 · 176 pàg. · 14 x 22,5 cm · Rústica ·

Lleida: Edicions de la Universitat de Lleida,

ISBN 978-2-35412-035-1 · 18 €

2008 · 160 pàg. · 12,5 x 20 cm · Rústica ·
ISBN 978-84-8409-264-3 · 14 €

Vicent Pitarch i Almela (ed.)

Àngels Massip Bonet (coord.)

Les Normes de Castelló
fan 75 anys

Llengua i identitat

En ocasió del 75é aniversari de les Normes del 32, s’arrepleguen 40 articles
periodístics, així com també parlaments, declaracions... en relació amb
aquesta fita històrica. Testimoni brillant
de la riquesa de percepcions amb què
el món de la catalanitat celebrà el 75é
aniversari de l’arrelament de la codificació fabriana al si de la societat valenciana gràcies a les Normes.

Dóna compte de la situació sociolingüística a territoris de parla catalana i a
territoris d’altres llengües de l’Estat espanyol, del francès i de l’italià.
El lector hi trobarà un conjunt d’idees
que li faran pensar i rumiar sobre les
intricades i diverses relacions dels fenòmens identitaris i lingüístics en una
societat cada vegada més heterogènia.
Barcelona: Publicacions i edicions Universitat
de Barcelona. UBe, 2008 · 150 pàg. ·

Castelló de la Plana: Universitat Jaume I, 2008 ·

17 x 24 cm · Rústica ·

222 pàg. · 15 x 21 cm · Rústica ·

ISBN 978-84-475-3329-9 · 14 €

Toni Ibañez

Nel·lo Pellisser et alii (ed.)

Catosfera

Ser Joan Fuster

Ciberdietaris 04-05-06

33 visions sobre l’escriptor

Els textos que componen aquesta obra
provenen de les anotacions escrites als
blogs Tros de Quòniam i Entrellum al
llarg dels anys 2004, 2005 i 2006, seguint-ne l’ordre cronològic. L’escriptura
d’aquest dietari digital durant aquests
tres anys ha suposat una nova manera
d’entendre la literatura: ciberliteratura.
16 x 24 cm · Rústica ·

Transcripció de les 33 entrevistes de
l’audiovisual al voltant de la figura
i l’obra de Joan Fuster elaborat per la
Universitat de València. Les entrevistes,
de gran valor testimonial, estan fetes a
persones que van tractar Fuster des de
diferents àmbits formant un mosaic
molt complet i variat de la trajectòria
vital de l’autor. Inclou documental en
DVD.

ISBN 978-84-8384-079-5 · 30 €

València: Publicacions de la Universitat de

Palma: Edicions UIB, 2008 · 534 pàg. ·

València, 2008 · 372 pàg. · 14 x 21 cm ·
Rústica · ISBN 978-84-370-7146-6 · 18 € ·
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LA LECTURA DE…
Manel Ollé
La llengua xinesa: història, signe i context
Una aproximació sociocultural

parlar de l’escriptura
xinesa, dóna al lector
l’oportunitat d’albirar
un dels artefactes
culturals més bells i
sofisticats

d’organització i de segmentació del discurs que
busquen la màxima organització i llegibilitat dels
materials, però que de vegades hi ha autors que
confonen amb una lleugeresa pedagògica feta
d’obvietats. No és aquest el cas.
El llibre es planteja d’entrada la diversitat lingüística xinesa. Tot i que s’empra la terminologia
oficial xinesa de «dialecte» per a referir-se a les
diferents varietats diatòpiques del xinès, es fa
una anàlisi crítica i desproveïda de prejudicis on
es constata que més que de dialectes parlem de
llengües xineses en plural: varietats lingüístiques
sense intercomprensió i amb grau de diferenciació fonètica, lèxica i morfològica notable. En el
capítol de l’escriptura destaquen els apartats
dedicats a la dimensió estètica de la cal·ligrafia.
Entre les aportacions més remarcables del llibre
hi trobem els passatges on es revelen trets civilitzadors, marques socials i pautes ideològiques
que s’encarnen en la llengua i els caràcters xinesos (la família, el gènere, l’educació, la cosmovisió) i que es ressegueixen en el llibre amb
sagacitat i claredat expositiva. El llibre es clou
amb una anàlisi de les perspectives de futur,
l’impacte de les noves tecnologies de la informació i la comunicació sobre aquesta molt vella
tecnologia de la informació i la comunicació que
és l’escriptura xinesa, no la més antiga però si
l’única de les més antigues que encara es fa
servir.
L’únic aspecte on potser el llibre no entra i
probablement hauria estat interessant d’entrarhi (sobretot per als lectors lingüistes de què parlàvem al principi) és en la caracterització
gramatical del xinès en el marc de les tipologies
de llengües i dels universals lingüístics, o bé en
el terreny de la psicolingüística i les seves diferents hipòtesis sobre el processament del xinès i
de la seva escriptura. Per concloure: ens trobem
davant d’un llibre de referència, ineludible per
als estudiants de xinès, i alhora un llibre que,
sense caure en divulgacions empobridores,
aporta coneixement especialitzat i ben explicat
tant als lectors prèviament implicats en assumptes xinesos com a aquells que s’hi apropen des
d’altres disciplines.

Barcelona: Editorial UOC, 2008 · 302 pàg. · 17 x 24 cm · Rústica · ISBN 978-84-9788-678-9 - 30 €
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Quan comença a

Més enllà del lògic interès que pugui desvetllar
la possibilitat de saber novetats sobre la llengua
xinesa en el clos estricte dels lingüistes de tota
tendència, el llibre que ha escrit David Martínez,
i que li publica l’Editorial UOC sota el títol de La
llengua xinesa: història, signe i context, demostra a bastament que la llengua xinesa és un objecte d’estudi fascinant i de molts caires
(sociològics, antropològics, estètics…). Basa i
justifica el seu interès en aportacions intel·lectuals substantives, no tan sols en el fet que la
llengua xinesa sigui una llengua parlada per gairebé la cinquena part de la humanitat, i amb independència de l’ascendent econòmic i
geoestratègic de la Xina actual.
Per a qualsevol perfil de lector amb curiositat intel·lectual genuïna, aquest llibre es converteix en una porta privilegiada d’entrada al
desllorigador d’algunes de les claus més persistents de la cosmovisió i de la cohesió interna de
tota una civilització. Però encara hi ha més. En
el moment que el llibre deixa de parlar de la
llengua i comença a parlar de l’escriptura xinesa, dóna llavors al lector l’oportunitat afegida
d’albirar un dels artefactes culturals més bells i
sofisticats que ha generat l’espècie humana en
els últims mil·lennis. I un dels més duradors i
estesos, capaç de fer el que se li demana d’entrada a qualsevol sistema d’escriptura (que faci
circular i perdurar en el temps i en l’espai la informació), però alhora capaç de transportar en
el revers del signe traces visibles de les formes
de vida, les creences, els rituals i els mites heretats al llarg dels segles.
L’aproximació a la llengua xinesa i la seva escriptura que ha escrit David Martínez té la virtut
de transcendir els límits del format en què s’encabeix. Es tracta d’un manual universitari però
es deixa llegir com un assaig: és a dir, que es
lliura del tot de l’habitual esquematisme
eixarreït, de la invasora jergonització intel·lectualoide, i de la simple juxtaposició de dades retallades i enganxades a partir d’un repertori de
lectures més o menys extenses i confessades,
pràctiques totes elles que malauradament caracteritzen el panorama del nostre molt minso
univers del manual universitari.
Es tracta, d’altra banda, d’un manual universitari que s’ajusta disciplinadament al format
editorial de la UOC amb uns criteris normatius
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LA CRÒNICA

Darwin,
1859
Enguany celebrem els 200 anys del
naixement de Charles Darwin i els
150 de la publicació del seu llibre
L’origen de les espècies. Han passat
molts anys, però sens dubte, la
validesa de la seva visió sobre
l’evolució és indiscutible i la selecció
natural continua sent l’espina dorsal
de la teoria de l’evolució.
Sorprenentment, ara al nostre país
cada vegada més parlem d’evolució:
en publicitat, en discussions formals
i informals, etc. L’evolució és un
concepte que està en voga, està a la
boca de tots; ha passat a ser un
element de la realitat social i cultural
de la nostra espècie. Així doncs, com
molts altres conceptes que són
socialitzats, ens serveixen per a
entendre com som i ens ajuden a
pensar i actuar de forma diferent.
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harles Darwin va néixer el 12 de

per tant, un mecanisme de transformació

en altres ocasions els canvis s’acceleren i

febrer de 1809 a Anglaterra. Als

capaç de facilitar el naixement de noves

produeixen transformacions en curts

vuit anys ja demostrava la seva

espècies. El racionalisme a Europa ha

períodes de temps. O sigui, que les noves

inclinació per la història natural. Amb el

aconseguit que evolució sigui sinònim de

espècies apareixen de forma gradual i a

temps es convertiria en una de les perso-

consciència social, de coneixement cien-

partir d’altres preexistents.

nalitats que més han aportat a la ciència

tífic, de pensament consistent, etc. La

Una aplicació social de les teories bio-

en la història de la Humanitat. Els seus

formulació de la selecció natural com a

lògiques de l’evolució ens va portar al dar-

estudis sobre l’evolució i, sobretot, el des-

mecanisme d’adaptació i adquisició de

winisme social, interpretació que ha servit

cobriment de la selecció natural han tingut

caràcters que porten a la diversitat biolò-

durant molt de temps per a justificar for-

una gran transcendència perquè va expli-

gica al planeta ha estat, i serà, al pas que

macions socials com la que vivim. És obvi

car l’engranatge fonamental de l’evolució i

anem, la clau mestra del coneixement

que Darwin no va construir la teoria per ser

ho va resumir en la més important teoria

sobre l’evolució.

aplicada de forma poc eloqüent a les dife-

científica que encara serveix de base a

La influència de Darwin en l’evolució de

rències socials, per justificar, i conse-

la humanitat des de la publicació del llibre

qüentment fer-ho és una manipulació

Però què és la selecció natural? De

L’origen de les espècies ha estat creixent

grollera i de baix perfil científic.

manera resumida, és la base del canvi

tant en els àmbits científics com en els

L’evolucionisme, segons el meu punt de

evolutiu dels organismes vius. A través

socials. Des d’aleshores hi ha hagut impor-

vista, ha de jugar un rol molt important en

d’ella, els espècimens més adaptats

tants noves formulacions sobre la teoria de

la concepció del futur de l’espècie. La

substitueixen els menys eficients de

l’evolució, sobretot de la mà de Stephen

consciència crítica i la intel·ligència opera-

manera que l’acumulació de lents canvis

Jay Gould, el qual amb la seva teoria de

tiva són fruit de la selecció natural, però ara

genètics beneficiosos al llarg de genera-

l’equilibri puntuat admet que l’evolució té

la consciència, que també és un producte

cions produeix l’èxit d’una espècie. És,

moments d’estasi o de pocs canvis i que

de l’evolució, ha de servir per a desplaçar

UNIVERSITAT | CULTURA | LLIBRES

SHAUN CURRY/AFP/GETTY IMAGES)

totes les concepcions evolucionistes.
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Primera edició impresa del llibre L’origen de les espècies (1859).
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LA CRÒNICA
reproducció, els seus cants, la seva alimentació, és a dir, tots els àmbits de la
seva lluita per la vida. Amb les seves detallades observacions han pogut demostrar
com els anys de sequera o d’inundacions
exerceixen una pressió directa i constant
sobre l’evolució dels pinsans.
Però aquest va ser només un dels
diferents llocs que Darwin va visitar per
efectuar els seus estudis científics.
Durant el viatge, que va durar cinc anys,
va recopilar una quantitat immensa de
dades i anotacions sobre geografia, geologia, botànica i zoologia. El llarg viatge va
permetre a Darwin estudiar les característiques geològiques de terres diverses i
observar una enorme varietat de fòssils i
TIME LIFE PICTURES/MANSELL/TIME LIFE PICTURES/GETTY IMAGES

d’espècies animals i vegetals; també en
va recollir nombroses mostres que, en
havent tornat a Anglaterra, va ordenar i
classificar minuciosament. Tot plegat va
fer que comencés a proposar-se interrogants sobre els orígens dels éssers vius
que habitaven el planeta.
Darwin va respondre aquests interrogants a L’origen de les espècies, un llibre
molt voluminós publicat el 1859, on justifica aquestes arrels, la humana inclosa, a
través de la selecció natural, val a dir, d’un
lent procés evolutiu de milions d’anys. El llibre, que va sacsejar el món, va permetre
Caricatura que mostra les reaccions d’oposició al tractat de Charles Darwin sobre l'evolució.

conèixer pertot arreu aquesta obra de Dar-

BUC
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win, fins al punt que es va esgotar el mateix
l’atzar evolutiu i substituir-lo per la lògica

naturalista en el segle XIX amb el vaixell

dia de posar-se a la venda i va aixecar una

del coneixement i del pensament humà.

Beagle. Allà vaig tenir l’honor d’escoltar al

polèmica fenomenal. Pensem que la teoria

La celebració del 150 aniversari de la

matrimoni Grant, amb més de 25 anys tre-

evolucionista contradeia la visió predomi-

formulació de la teoria de l’evolució ens

ballant amb la variabilitat dels pinsans;

nant als països de tradició cristiana, segons

pot servir per socialitzar-la encara més, ja

havia comprovat una altra vegada com

la qual els éssers vius havien estat creats

que explica com hem arribat fins aquí.

n’és de robusta la teoria de l’evolució.

separadament per Déu, tal com explica el

Llegir directament Darwin és un luxe que

Peter i Rosemary Grant han observat la

Gènesi, el primer llibre de la Bíblia. Tot i la

aconsello fer als qui encara no ho hagin

vida de diverses generacions d’aquestes

polèmica inicial, el temps va acabar donant

fet. Quants més descobriments fem des

aus i han constatat que la selecció natural

la raó a les tesis de Darwin.

de les ciències de la vida i de la terra,

és un fet que mai no para, sempre suc-

Ara però, amb la socialització de la cièn-

més sòlida és la teoria.

ceeix. Aquests científics han etiquetat

cia i la tecnologia, la selecció tècnica, inicia-

Vaig tenir la sort d’estar a les illes Galá-

cadascun dels pinsans, han mesurat els

da fa 1,5 milions d’anys amb la construcció

pagos, un dels llocs que va visitar el genial

seus pics, han estudiat els seus hàbits de

de les primeres eines de pedra, pot modifi-

—
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La polèmica del disseny intel·ligent
A l’època de Darwin hem dit que es va generar una forta polè-

supostos demostrables i plantejaments intel·ligibles, així com

mica per l’enrenou que les seves argumentacions científiques

d’una capacitat implícita de fer prediccions. Tot això per ara

van causar entre els creacionistes, però als inicis del segle XXI,

només ho compleix la teoria de l’evolució formulada per Darwin

continua havent-t’hi un sector idealista que promulga el disseny

i Wallace.

intel·ligent, com una explicació alternativa a la pròpia teoria de

La necessitat de contrastació i de demarcació teòrica és la

l’evolució. Aquestes manifestacions ideològiques no són res més

capacitat de raonar de forma lògica sobre l’estructura dels esde-

que el creacionisme que va dominar la cultura humana i la

veniments i de trobar-ne una clau explicativa. Aquesta pot ser

societat, en general, fins que la ciència es va socialitzar al segle

ampliada o bé falsada per un altre. El neocreacionisme, que

XX. Per ara, l’única teoria vigent és la de la selecció natural com

estaria encapçalat pels qui defensen el disseny intel·ligent, no té

a mecanisme de generació de diversitat i de competitivitat del

una estructura de teoria científica. Conseqüentment, no pot ser

fenotips en un medi. Es tracta d’una explicació científica, basa-

contrastada de cap manera. El seu valor explicatiu ens allunya

da en evidències, en contrastacions, en refutacions, en formu-

de la racionalitat i, per tant, no és explicativa des del punt de

lacions d’hipòtesis i en l’elaboració de teories que així ho

vista científic, ni pel mètode ni per la seva formulació.

demostren. L’atzar i la necessitat, com afirmava Jacques Mon-

Els evolucionistes no veiem en la teoria de l’evolució un

not, són els responsables de l’evolució; en aquest procés, no hi

dogma, sinó un mecanisme raonable que es basa en el conei-

ha direcció ni teleologia que valgui i, per tant, no hi ha creadors,

xement i la interpretació rigorosa, i no en la fe o en mecanismes

ni creadors de creadors. Una teoria científica necessita de pres-

justificatius metafísics de poc valor heurístic i hermenèutic.

car la selecció natural, perquè s’aplica de
manera conscient i no està determinada
exclusivament per factors naturals. La selecció tècnica intervé modificant les espècies.
En tot cas, un dels mèrits de Darwin
va ser demostrar que l’ésser humà, com
la resta de les espècies, evoluciona i, a
MARK KAUFFMAN/LIFE MAGAZINE/TIME & LIFE PICTURES/GETTY IMAGES

més, procedeix d’un animal i no d’una
entitat divina, situant al mateix temps les
arrels dels nostres orígens a l’Àfrica.
La visió de Darwin ha anat agafant
cada vegada més força i moltes idees de
la seva teoria de l’evolució es poden apreciar també en el comportament de les
persones i en les estructures socials.
Fem, doncs, un esforç per conèixer més

Per Eudald Carbonell

Director de l’Institut Català de Paleoecologia
Humana i Evolució Social (IPHES)
i catedràtic de Prehistòria
de la Universitat Rovira i Virgili

Estudi de la famosa biblioteca naturalista de Charles Darwin.
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Antoni Simon i Tarrés (dir.)

Emília Anglada i Arboix

Tendències de la historiografia
catalana

Noms propis del Voltreganès

Una obra col·lectiva dirigida per Antoni
Simon, que ofereix una visió global de
l’evolució de la historiografia catalana a
través d’una cinquantena d’entrades.
Abasta des de les cròniques medievals
fins als debats generats per la producció d’història més recent, així com
també dóna compte de les interrelacions entre la recerca històrica i les
aportacions d’altres disciplines.

Xavier Solà Colomer

València: Publicacions de la Universitat de

La reforma catòlica a la muntanya
catalana a través de les visites
pastorals

València, 2009 · 416 pàg. · 14 x 21 cm ·

Els bisbats de Girona i Vic (1587-1800)

Cartoné · ISBN 978-84 –370-7200-5 · 18 €

Aquesta obra és un aplec de noms propis i populars, alguns ja desapareguts:
noms, cognoms i renoms de persones i
de cases, topònims de carrers, de turons, etc. dels tres municipis del Voltreganès, és a dir, el territori de l’antic
terme del Castell de Voltregà (Osona).
Resseguint-ne les entrades, es poden
captar trossos d’història de la societat
voltreganesa.
Vic: Eumo Editorial (Universitat de Vic):
Centre d’Estudis Voltreganès, 2008 · 260 pàg. ·
21 x 21 cm · Rústica ·
ISBN 978-84-9766-283-3 · 25 €

El present volum explica la implantació
de la Reforma Catòlica en unes parròquies rurals i de muntanya dels bisbats
de Girona (valls de Ridaura, Bas, Hostoles i Amer) i de Vic (Collsacabra i
valls de Susqueda i Sau), entre 1587 i
1800, des dels bisbes posttridentins
Jaume Caçador i Pedro Jaime als il·lustrats Tomàs de Lorenzana i Francisco
de Veyan.

Estudio y edición de la correspondencia
comercial de Richard Houncell&Co.

Girona: Universitat de Girona: Documenta
Universitaria, 2008 · 420 pàg. · 13 x 20 cm ·

Alacant: Publicacions Universitat d’Alacant,

Rústica· ISBN 978-84-96742-76-5 ·

2008 · 488 pàg. · 17 x 24 cm · Rústica ·

20,30 €

ISBN 978-84-7908-982-5 · 29 €

SABIES QUE...?

Europa: historia, imagen y mito
Es presenta una anàlisi d’Europa
des de diverses perspectives històriques (el domini: religió i imperi; la
formació; les fronteres –internes i externes–; la imatge; Europa i el Mediterrani), que es va portar a terme en
el I Congrés Internacional «Europa:
Història, Imatge i Mite» i V Col·loqui
Internacional del Grup Europeu d’Investigació Històrica Potestas.
Castelló de la Plana: Universitat Jaume I,

UNIVERSITAT | CULTURA | LLIBRES

Mercaderes ingleses en Alicante
en el siglo XVII

Al llarg del segle XVII, la ciutat d’Alacant
esdevingué el principal enclavament
mercantil del llevant peninsular. Aquest
llibre arreplega la correspondència
comercial de Richard Houncell & Co.,
un document extraordinari per a
entendre el paper que el port d’Alacant
exercí en un període de grans
conflictes històrics en l’Espanya del
moment.

Juan José Ferrer Maestro, Pedro
Barceló (dir.)

BUC

José Ignacio Martínez Ruiz,
Peregrine Lee Gauci

José Hinojosa Montalvo (ed.)

2008 · 832 pàg. · 15 x 21 cm · Rústica ·

Llibre de privilegis de la ciutat
d’Alacant (1366 -1450)

ISBN 978-84-8021-653-1 · 30 € ·
Alemany, català, espanyol, francès, italià

L’Arxiu Municipal d’Alacant ha tingut
una història plena de desgràcies, cosa
que ha provocat la desaparició de
quasi tota la documentació medieval.
El Libre de privilegis de la ciutat d’Alacant és un dels pocs que es va salvar;
una extensa sèrie de còpies de documents expedits pels monarques de la
Corona d’Aragó als alacantins, que
permeten suplir la pèrdua dels documents originals.
València: Publicacions de la Universitat
de València, 2008 · 258 pàg. · 19 x 27 cm ·
Rústica · ISBN 978-84-370-7189-3 ·
28,50 €

—
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Proposen un sistema per evitar
la mort sobtada dels nadons
Estudiants de l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Terrassa (EUETIT) de la Universitat Politècnica de
Catalunya han presentat un sistema per evitar la mort sobtada
dels nadons, primera causa de mortalitat fins als 12 mesos de
vida. Els alumnes van pensar en instal·lar al bressol del nadó
un micròfon, que prèviament s’ha de configurar amb el so particular de la seua respiració. En el moment en què el nadó deixara de respirar, un sistema de senyals acústiques i lumíniques
es dispararia per avisar els pares, que podrien despertar a
temps el nadó i el salvarien d’una mort segura.
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Concha Papí Rodes

Juan Ortiz Escamilla

Aureliano Ibarra y La Alcudia

El teatro de la guerra: Veracruz
1750-1825

Una mirada a la arqueología
del XIX

Història de la posada en marxa de la
reforma militar borbònica a Veracruz
des de 1764 fins a la rendició de l’últim
reducte espanyol (1825). El perill s’incubava al si mateix de la societat que
es pretenia defensar. Un panorama incert on s’expressaren amb més força i
nitidesa les fractures, els odis, els ressentiments... de nous actors i forces
politicoideològiques.

Aquesta figura de l’arqueologia alacantina del XIX va tenir una formació autodidacta. Les excavacions que va
realitzar permeteren que el jaciment de
L’Alcúdia fou valorat per les principals
institucions arqueològiques de l’època.
Aquesta obra reconstrueix els seus treballs a través de documentació inèdita i
analitza l’adquisició de la seua col·lecció pel Museu Arqueològic Nacional.

Castelló de la Plana: Universitat Jaume I,

Alacant: Publicacions Universitat d’Alacant,

2008 · 290 pàg. · 17 x 24 cm · Cartoné ·
ISBN 978-84-8021-682-1 · 22 €

2008 · 260 pàg. · 17 x 24 cm · Rústica ·
ISBN 978-84-7908-847-7 · 29 €

Diversos autors

Jean Sagnes (dir.)

The countryside at the 3rd century.
From Septimus Severus to the
Tetrarchy

La Révolte du Midi viticole cent
ans après 1907-2007
Tracta de l’actitud del govern, dels
grans partits polítics, de l’Església
catòlica de cara a un esdeveniment
sense precedents a França per les
multituds aplegades. Es fa una presentació de la ciutat de Besiers, a la
qual la viticultura va aportar una gran
prosperitat, però que des de 1900,
s’enfronta a una crisi de la venda
del vi.

Les terceres jornades d’Estudis sobre
el Món Rural d’Època Romana se centren en el període que se situa entre
l’època de l’emperador nascut a l’Àfrica
i la nova situació fixada per Dioclecià.
Es tracta d’un moment esplendorós per
al món rural, establit habitualment en
la literatura clàssica com una frontera
entre la civilització romana i l’arribada
dels bàrbars.

Perpinyà: Presses Universitaires de

Girona: Universitat de Girona, 2008 ·

Perpignan, 2008 · 352 pàg. · 16 x 24 cm

213 pàg. · 21 x 29 cm · Rústica ·

Rústica · ISBN 978-2-35412-027-6 ·

ISBN 978-84-8458- 282-3 · 13 €

25 €

Enric Guinot (coord.)

Llibre de la Cort del Justícia de
València (3 vol.)

Vicenç M. Rosselló i Verger

Cartografia històrica dels Països
Catalans

Aplec, des del 1280 fins el 1289 dels
registres del justícia de València –institució clau del municipi com a jutge
ordinari civil i criminal en primera
instància. Aquest oficial local hagué de
portar uns registres sobre la seua activitat, arreplegant una documentació
molt diversa: des de processos criminals fins a embargaments per deutes i
vendes de penyores.
València: Publicacions de la Universitat
de València, 2008 · 19 x 27 cm · Rústica ·

València, 2008 · 404 pàg. · 29 x 30 cm ·
Cartoné · ISBN 978-84-370-7088-9 ·
69 €

ISBN 978-84-370-7280-7 · 30 €
Vol II: 1283-1287 · 474 pàg. ·

Duque de Saint-Simon

Saint-Simon en España
Memorias junio 1721 - abril 1722

ISBN 978-84-370-7279-1 · 35 €
Vol. III: 1287-1288, 1298 · 366 pàg. ·
ISBN 978-84-370-7282-1· 30 €

El duc de Saint-Simon inclogué en les
seues Memòries un detallat relat de la
seua embaixada espanyola, la lectura
de la qual atrapa literalment el lector i li
ofereix una de les més «originals, profundes i fortes» (Azorín) visions d’Espanya, en un relat que uneix,
enllaçades per un esperit singularment
càustic, «la grandesa, l’observació i la
comicitat» (Gil Albert).
Alacant: Publicacions Universitat d’Alacant,
2008 · 558 pàg. · 14 x 22 cm · Cartoné ·
ISBN 978-84-7908-993-1 · 32 €
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València: Publicacions de la Universitat de

Vol. I: 1280-1282 · 366 pàg. ·

BUC

Els mapes són instruments de recerca i de comunicació que han cobert els diferents interessos dels
usuaris: comerç, navegació, curiositat, delimitació i planificació del país,
etc. Aquest treball ha procurat cobrir
tots els territoris de llengua catalana,
i ha situat el límit cronològic a la guerra civil dels tres anys, fet que garanteix un abast raonable.
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LA LECTURA DE…
Stefano Maria Cingolani
Blasco de Alagón
ca. 1190-1239

del noble aragonès en
la bibliografia no s’hi
acompanya d’un igual
nivell de coneixement
de quin va ser el seu
paper

destacades de les seves accions públiques: la
presa de Morella, a finals de desembre de
1231, amb els successius acords amb el rei pel
seu control, i l’activitat repobladora en les terres
que eren els seus dominis al nord del Regne de
València, entre 1233-1239.
És impossible detallar aquí el complex seguit
d’esdeveniments que portaren a la presa de la
ciutat, així com les successives tensions entre el
noble i el monarca. El que cal destacar és el resultat final de la investigació, gràcies al qual és
ara possible fixar amb certa precisió la cadena
d’esdeveniments que portaren a la primera conquesta del nou regne; i a la resolució del possible conflicte engendrat per la conquista, per
part d’un noble, d’una plaça tant important com
Morella. Resolució que, per mal interpretada en
el passat, havia causat notables confusions als
historiadors.
L’exacta comprensió d’aquests episodis no
afecta només detalls erudits o d’història local,
sinó que és d’extrema importància per tal d’entendre tant el plantejament global i l’estratègia
de penetració i conquesta del Regne de València, així com la primitiva organització dels territoris conquerits. I, finalment, il·lustrar un moment
(dels molts mancats d’investigació) de les relacions ara pacífiques ara tenses del rei Jaume I
amb la seva noblesa, tant l’aragonesa com la
catalana.
La segona part del llibre és totalment dedicada a resseguir la intensa tasca de colonització i
repoblament de les terres de nova conquesta a
través de les nombroses cartes de poblament
concedides per Blasco. I en podem veure, de vegades, les dificultats de trobar nous pobladors;
els canvis en la seva estructuració jurídica; així
com la diferent provinença dels nous pobladors,
ja que al costat de catalans i aragonesos, en trobem també que vénen des de més lluny, com ara
el García navarrés que pobla Villafranca (doc.
37), el Benet provinent del Bearn, afincat a Vallibona (doc. 14) o el Garcia poblador de Bel que
venia del comtat de Comenge (doc. 29).
La darrera part de l’estudi consisteix en l’edició crítica dels 43 documents que formen la
base de la investigació.

Castelló: Universitat Jaume I, 2008 · 240 pàg. · 21 x 29 cm · Tela · ISBN 978-84-8021-680-7 · 60 €
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Historiador
Febrer de 2009
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La notable presència

El present estudi de Vicent Garcia Edo se situa
en un buit de la crítica, que és el de l’estudi dels
llinatges aristocràtics, i contribueix a fer una
mica més de llum sobre el llinatge dels Alagó,
entre els segles XII i XIII i, sobretot, sobre el seu
exponent més famós i el que, amb la seva estreta vinculació al rei Jaume I i a l’inici de la
conquesta del Regne de València, més és present a la bibliografia crítica.
D’altra banda, s’ha de dir que a la notable
presència del noble aragonès en la bibliografia
no s’hi acompanya un igual nivell de coneixement de qui era i de quin va ser el seu paper.
Aquesta obra, sortosament, no sols reprèn algunes precedents contribucions de l’autor, especialment lligades al paper jugat per Blasco
d’Alagón en la conquesta de Morella i a la cronologia de l’esdeveniment (un fet tot menys secundari), sinó que les amplia amb una detallada
il·lustració del paper desenvolupat pel mateix
noble en l’obra repobladora dels territoris acabats de conquerir als andalusins valencians.
L’estudi s’obre amb un breu repàs de les cinc
generacions de la família precedents a Blasco, i
també de les dues successives, que contribueix a
posar en clar aspectes fins al moment encara
dubtosos. Es pot notar com la proximitat de la família amb la casa regnant, data de l’inici mateix
de la família fins on la podem reconstruir, i també
s’ha de destacar la seva participació en les empreses militars (fet no secundari per tal d’entendre el paper de Blasco en la conquesta del
Regne de València), sobretot del pare de Blasco,
Artal d’Alagó II, el qual segurament era al setge
de Castielfabib, amb el rei Pere el Catòlic, el
1210. I trobarem el seu fill, Blasco, acompanyant
el rei a les dues grans batalles que aquest lliurà a
la seva vida: a Las Navas de Tolosa, pel juliol de
1212, i l’any següent justament a Muret. No és
una novetat, doncs, trobar que Blasco d’Alagón
va tenir càrrecs importants al llarg de la primera
part del regnat de Jaume I, com la majordomia
d’Aragó; veure’l fidel al rei als llargs anys de revoltes nobiliàries, o acompanyar-lo a la primera empresa de conquista de terra, el frustrat setge de
Peníscola.
La major atenció del volum, tanmateix, és
dedicada a dues etapes de la vida de Blasco
d’Alagón per les quals tenim més documentació
i que, al mateix temps, van ser d’entre les més
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Vicent Garcia Edo
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Diversos autors

Jaume Cruz (dir.)

Caràcters 46

Revista de Psicología del Deporte
Vol. 17.2

Revista que dedica les pàgines centrals
a Jaume Cabré amb articles de
J. Aulet, C. Gregori, S. Škrabec i
V. Usó. A més, inclou una entrevista a
Ignasi Mora per X. Aliaga i articles de
J. Bertomeu, M. Rodríguez-Castelló,
E. Ramírez, F. Calafat, X. Barceló,
A. Colomines, A. Chavarria, A. Castells,
X. Espinós, F. Garcia-Oliver, A. Navarro,
P. Rosselló i Ll. Julià.

Pep Valsalobre, David Prats (coord.)

De la Vega i els seus col·laboradors ens
porten en aquestes pàgines un estudi
sobre la consistència i la fluctuació dels
estats d’ànim d’un equip de futbol;
Itziar Alonso-Arbiol, Arratibel i Gómez
analitzen la motivació dels àrbitres de
futbol; i Benito Urra fa una anàlisi empírica de les fonts d’autoeficiència en
els corredors de ral·lis automobilístics.

València: Publicacions de la Universitat de

Qüern 7 (2007)

Palma: Edicions UIB, 2008 · 310 pàg. ·

València, 2009 · 48 pàg. · 23 x 32 cm ·

Repertori bibliogràfic biennal de
literatura i llengua catalanes de l’edat
mitjana i l’edat moderna

17 x 24 cm · Rústica · ISSN 1132-239X ·

Diversos autors

12 €

L’Espill 29

Rústica · ISSN 1132-7820 · 3 €

Nova entrega que aplega les novetats
bibliogràfiques i les darreres aportacions de recerca en el món de la literatura i llengua catalanes, al llarg de
2007. Presenta una breu sinopsi de
cada entrada incorporada per facilitar
la tasca de localització i de coneixement de cada un dels treballs. De caràcter biennal, es tracta d’un treball de
recopilació exhaustiu.

Inclou un dossier dedicat a la
problemàtica de la traducció literària en
què participen Henri Meschonnic,
Bernat Puigtobella, Maria Bohigas,
Lawrence Venuti, Carme Arenas, Arnau
Pons i Simona Škrabec. A més, conté
articles i ressenyes de Montesquieu,
V. Boix, T. Grimaltos, E. Senabre,
A. Mateu, J. Guillem-Llobat,
S. E. Aschheim, L. Back, Y. Verdú i
V. Sanchis.

Girona: Universitat de Girona, 2008 ·

València: Publicacions de la Universitat de

165 pàg. · 15 x 21 cm · Rústica ·

València, 2008 · 184 pàg. · 17 x 24 cm ·

ISSN 1136-0372 · 6 €

Rústica · ISSN 0210-587X · 9 €
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