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L'Espill, nº41, Automne 2012, Université de Valence et - Cabrera, Carles : Ferrà-Ponç, al servei del seu poble,
153-154.
éd. Tres i Quatre, Valence, 154p., 17x24cm.
Articles:
- Hobsawm, Eric J (historiador britànic): Després de la
Guerra Freda Sobre Tony Judt, 6-10.
- McGuiness, Brian (professor de Filosofia a la Universitat
de Siena): Wittgenstein i Blomsbury, 11-16.
- Espasa, Antoni (Catedràtic de Fonaments d’Anàlisi
Econòmica a la Universitat de Carles III, Madrid): Crisi i
perspectives de l’economia espanyola, 17-25.
- Sanmartín, Josep J (professor de Ciència Política de la
Universitat d’Alacant) : 26-43.
Capitalisme sense alternatives ? :
- Fontana, Josep (Catedràtic emèrit d’Història de la
Universitat Pompeu Fabra) : De què parlem, quan parlem
de capitalisme ?, 45-57.
- Giner, Salvador (sociòleg, catedràtic en la Universitat de
Barcelona) : El futur del capitalisme : teories i realitats, 5861.
- Frassoni, Monica ( política ecologista italiana) : Per una
eixida verda de la crisi, Construint un veritable federalisme
europeu, 62-65.
- Etxezarreta, Miren (catedràtica emèrita d’Economia
Aplicada de la UAB) : Reflexionant sobre les alternatives,
66-72.
- Mayor Zaragoza, Frederico (polític i diplomàtic) : Un nou
començament. Democàcia genuïna a escala local i global,
73-77.

L'Espill, nº42, Hiver 2012/2013, Université de Valence
et éd. Tres i Quatre, Valence, 185p., 17x24cm.
Articles :
-Defez Antoni (professor de Filosofia a la Universitat de
Girona) : Filosofia i crisi, Realisme, responsabilitat i
societats indecents, 6-14.
- Alcaraz, Manuel ( professor de dret Constitucional a la
Universitat d’Alacant) : De Nosaltres, els valencians ala
política actual, 15-38.
- Escuder, Tomàs (escriptor i traductor) : Grècia : les
conseqüències socials, 39-48.
- Villares, Ramón (catedràtic d’Història Contemporània de
la Universitat de Santiago de Compostel·la) : Galícia en
l’obra de Paz-Andrade, A propòsit de Galicia como tarea,
de Valentín Paz-Andrade, 49-63.

Penadors estimulants :
- Traverso, Enzo ( historiador i professor a la Universitat
Jules Verne de Picardia) : Il·lustració i Contra-Il·lustració.
Zeev Sternhell i la història de les idees, 65-74.
- Skrabec, Simona (assagista, filòloga, crítica literària i
traductora) : Slavoj Zizek no existeix, 75-92.
- Font, Enrique ( professor de zoologia a la Universitat de
València) : Richard Dawkins i el significat de la vida, 93102.
- Guerra, María José ( professora de Filosofia a la
Universidad de La Laguna) : Nancy Fraser, la justícia
Documents :
desbordada, Anormalitats i deslocalitzacions, 103-109.
- Petersen Julius : Història de la literatura nacional o
- Beltran, Adolf ( periodista del diari El País) : Thimothy
comparada, 79-96.
Garton Ash i la història del present, 110- 115.
- Viladot, Maria Àngels (professora de l’Institut
- Serna, Justo ( catadràtic d’Història Contemporània a la
Internacional de Postgrau de la UOC) : Danys intencionats, Universitat de València) : La Suïssa de Tony Judt, 116Psicologia social de la comunicació sobre la maldat, 97124.
112.
- Debeljak, Ales (assagista eslove) : Elogi de la república
Documents :
de les lletres, 113-115.
- Dillon, E.J : El problema de Catalunya, 127-132.
- Homar, Xisca ( doctorant en Filosofia a la Universitat de
València) : Una aposta per la resistència, 116-121.
- García-García, Cuauthémoc (investigador a la Universitat
- Minguet, Vicent ( musicòleg i intèrpret) : Perfum antic dels de Stanford) : Eugeni Xammar : l’home que va predir
temps de les fades, la crítica de Theodor W.Adorno a la
Hitler, 133-142.
música serial, 122-129.
- Company, Salvador (doctor en Filologia Hispànica) : La
Notes :
- Torrent, Vicent (músic) : La música tradicional
valenciana, 130-134.
- Ripoll, Faust (doctor en filologia catalana a la Universitat
d’Alacant) : Els tècnics, el majordom i el porc, Una faula
per a demòcrates barbamecs, 135-138.
Livres :
- Obiol, Sandra : Per la memòria, contra l’oblit, 140-143.
- Ferré, Xavier : Posicionaments, 144-147.
- Mestres Albert : Saviesa grega arcaica i saviesa catalana
contemporània, 147-150.
- Pérez Moragón, Francesc : Una exacta revisió de Fuster,

imatge de la valencianitat en Valencia d’Azorín (amb
Fuster de fons), 143-153.
- Flor, Vicent (professor associat de sociologia i
antropologia social a la Universitat de València) : No
només onze contra onze. El futbol i la identitat valenciana,
154-169.
Notes :
- Rubio, Josep E (professor de filologia catalana a la
Universitat de València) : Una conseqüència notable de
l’any Eiximenis, 170-174.
Livres :
- Fuster Francisco : El discret encant de la dissidència
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150-152.
- Espinós Ximo : Fer parlar els llibres, 179-182.
- Capilla Juli : L’eròtica de la literatura, 182-185.

(burgesa), 175-178
- Pérez Moragón, Francesc : Joan Fuster revisitat per un
crític excel·lent, 189-191.

L'Espill, nº43, Primptemps

Treballs de la Societat Catalana de
Geografia

2013, Université de Valence
et éd. Tres i Quatre, Valence, 191p., 17x24cm.
Articles:
- Offe, Claus ( sociòleg i politòleg de projecció europea) :
El parany d’Europa, 6-19.
-Garcia, Ernest (catedràtic de Sociologia a la Universitat de
València) : Austeritat, decreixement, benestar, 20-27.
- Ribera, Raimon (llicenciat en Ciències Econòmiques i
Filosofia i LLetres per la Universitat de Barcelona) :
Carisma i democràcia, 28-41.
- Hernàndez, Francesc. J i Villar, Alícia (professors del
Departament de Sociologia i Antropologia Social a la
Facultat de Ciències Socials de la Universitat de
València) : Tensions en l’educació, 42-48.
- Lapiedra, Ramon (catedràtic emérit de Física Teòrica de
la Universitat de València) : Les funcions de la Universitat,
49-56.
- Rius, Mercé (professora de filosofia Moral i Política a la
UAB) : Materialismes, 57-65.
- Barceló, Miquel ( catedràtic d’Història Medieval a la
UAB) : La vida, a les colónies o « els llauradors del Païs
Valencià a la fi de l’edat mitjana », segons Pau Viciano,
66-77.
Crise et futur de la télévision :
- Gómez Mompart Josep Lluís (catedràtic de Periodisme a
la Universitat de València) : Fatiga i fortalesa del mitjà rei
de la comunicació, 79-87.
- Xambó, Rafael (professor de Sociologia a la Universitat
de València) : RTVV : de l’esperança a la manipulació i el
saqueig, 88-97.
- Marín i Otto, Enric ( professor d’Història de la
Comunicació i de Teories de la Comunicació a la UAB) :
Les incògnites de la televisió catalana, CCMA : entre les
amenaces del present i els escenaris de sobirania, 98-109.
- Bustamante, Enrique (catedràtic de la Comunicació
Audiovisual i Publicitat a la Universidad Complutense de
Madrid) : El servei públic de RTVE sota el govern de
Rajoy, Contrareforma sistemàtica i regressió democràtica,
110-118.
- Bañón, Lola ( periodista i professora de Periodisme a la
Universitat de València) : Reflexions d’una periodista de
televisió en temps de turbulències, 119-128.
- Prado, Emili (catedràtic de Comunicació Audiovisual i
Publicitat a la UAB) : La televisió : un univers en mutació,
129-136.
Fulls de dietari (Feuilles d’un journal) :
- Escrivà, Maria Josep (escriptora) : Passa la vida (19992013), 139-149.
Documents :
- Moretti, Franco (professor a la Universitat de Stanford) :
Sobre l’evolució liter`ria, 151-167.
Notes :
- Elcacho, Joaquim (periodista i consultor independent) :
Fracking, un nou debat ambiental sobre la taula, 168-173.
Livres :
- Conill, Josep.j : Una memòria del dolor, 174-180.
- Viadel, Francesc : Resistència a la dissolució, 180-184.
- Picó, Maria Josep : El testament científic de Margalef,
185-188.

num. 75 - 2013
330 p
Articles :
- Domingo i Valls, Andreu: "Català és..." El discurs sobre
immigració i identitat nacional durant el franquisme:
Francesc Candel i Jordi Pujol, 9-32.
- Mestre Vall, Oriol: El Procés de desindustrialització del
nucli urbà de Sabadell a través de les zones de
transformació d'ús (1978-2010), 33-54.
- Rayssac, Sébastien ; Sour, Philippe ; Paül, Valerià :
Torisme cultural occitan: d'una politica territoriala a una
aisina de conscientizacion?, 55-80.
- Urteaga, Luis ; Nadal, Francesc : El Levantamiento del
mapa topográfico a escala 1:50.000 en Cataluña (19121932), 81-108.
- Yrigoy, Ismael : La Urbanització turística com a
materialització espacial de l'acumulació de capital hoteler:
els casos de Platja de Palma (Mallorca) i Saïdia (Marroc),
109-131.
Conférences :
- Hancock, Claire: Invisible Others: Muslims in European
cities in the time of the burqa ban, 135-148.
- Indovina, Francesco : Verso una nuova dimensione
metropolitana, 149-164.
- Mollá Ruiz-Gómez, Manuel : El Nuevo Madrid:
infraestructuras contra naturaleza, 165-184.
- Peet, Richard : The Radicalization of Geography, 185193.
- Tello, Enric : La Transformació històrica del paisatge
entre l'economia, l'ecologia i la història: podem posar a
prova la hipòtesi de Margalef?, 195-221.
Notes et documentation :
- Arbiol Roca, Laia ; González Gámez, Javier ; Martín
Hernández, Natalia: La Qualitat de l'aigua del riu Cardener
en dos moments extrems, 225-242.
- Barrera, Francisco de la ; Moreira, Darío : Recognizing
how ecosystems services of Mahuida Park (Santiago de
Chile) benefit citizen: a strategy to link the protection of
natual areas to urban settings, 243-253.
- Gombau Martorell, Lluc : Els Lligallos canareus. Camins
de transhumància a les Terres de l'Ebre, 255-276.
- Lladó Mas, Bernat: Per les Rutes del Gran Khan fins a la
monotonia de la Mar Nova, 277-289.
- López-Bustins, Joan A. ; Pla, Eduard ; Pascual, Diana ;
Renata, Javier ; Savé, Robert : El Clima i la producció
d'olives a la Catalunya seca: el cas de Cabacés (el
Priorat), 291-303.
- Soriano i Piqueras, Víctor-Manuel : Breu esquema
d'actuacions per a la revaloració territorial d'un municipi
d'horta: el cas d'Almàssera (València), 305-313.
Chronique de la Societat Catalana de Geografia:
- Burckhart, Kerstin ; Giménez-Capdevila, Rafael: Cicle de
conferències "El tren d'alta velocitat i la seva intermodalitat
en ciutats mitjanes", 317-319.
-Feliu, Jaume: Girona i el tren d'alta velocitat, 321-324.
Autres:
- Informació per als autors i autores, 325-330.
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Treballs de la Societat Catalana de
Geografia
num. 76 – 2013
370 p
En mémoire d'Enric Lluch:
- Lluch i Martín, Enric : Els Pobles iugoslaus, 9-33.
- Alegre i Nadal, Pau : Enrich Lluch i Martín (Barcelona
1928-2012). Professor de geografia i editor, 35-40.
- Carreras i Puigdengolas, Josep Mª : L'Espai en l'obra
d'Ernest Lluch, 41-58.
- Nel·lo i Colom, Oriol : Quatre lliçons d'Enrich Lluch, 5974.
- Riera i Figueras, Pilar ; Pié i Ninot, Ricard ; Burgueño i
Rivero, Jesús : El Paper d'Enric Lluch en el debat sobre
l'organització i l'ordenació territorial de Catalunya, 75-99.
Articles :
- Mestre Morey, Margalida : La Delimitació de l'àrea urbana
de Palma de Mallorca. Una reconsideració a partir de
l'aplicació del criteri NUREC, 103-126.
Conférences :
- Garcia Espuche, Albert : Del Territori al canelobre. Sobre
la decisiva transformació de Catalunya: 1550-1714, 129154.
- Mendoza, Cristóbal : Xarxes fragmentades: migració
urbana des de la Ciutat de Mèxic als Estats Units, 155179.
- Olcina Cantos, Jorge : Riscos climàtics i canvi climàtic en
el litoral mediterrani espanyol: un escenari d'incerteses,
181-203.
- Rebagliato i Font, Joan : Elements de lingüística
romànica convenients per als geògrafs catalans , 204-214.
- Rosselló i Verger, Vicenç M. : La Serra de Tramuntana
de Mallorca. Paisatge físic i cultural, 215-230.
- Vaiou, Dina : Crisi i desigualtat a Grècia: posem les
dones a la fotografia, 231-241.
Notes et documentation :
- Aldomà-Buixadé, Ignasi : Desenvolupament agrari i
tensions hídriques a Califòrnia, 245-259.
Conférences :
- Burgueño i Rivero, Jesús : Una Enquesta de la
Mancomunitat sobre les comarques naturals (1917), 261287.
- March, Hug ; Saurí i Pujol, David : La Sequera del 20072008 a la ciutat de Barcelona: gènesi, gestió i visions
discordants, 289-306.
- Serrano i Giné, David : Corologia del margalló
(Chamaerops humilis L.) en el límit de distribució
septentrional al sud-oest del riu Llobregat , 307-320.
Chronique de la Societat Catalana de Geografia :
- Burgueño i Rivero, Jesús: Per les Roques de Benet i els
Estrets (Horta i Arnes), 323-325.
- Oliveras i Samitier, Josep: Crònica del viatge a Creta.
L'Illa dels tres continents, 327-342.
- Oliveras i Samitier, Josep: Sortida d'estudi al Baix
Llobregat nord: Martorell, 343-349.
- Acta de l'Assemblea General Ordinària anual de la
Societat Catalana de Geografia. Barcelona, 11 de juny del
2013, 351-357.
- Memòria de les activitats realitzades per la Societat
Catalana de Geografia (Institut d'Estudis Catalans) durant
el curs 2012-13, 359-364.
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