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L’estiu del 2010 vam decidir que fundaríem una editorial. A 
aquell estiu el precedien moltes converses que giraven entorn de 
temes que ens interessaven i que no havien estat gaire estudiats. 
Ja els vèiem en forma de llibre. Això venia, naturalment, perquè 
abans tots dos havíem publicat llibres de ficció, de cultura popu·
lar, d’etnografia i d’història amb altres editors i perquè havíem 
fet d’editors també a la Revista de Girona. Teníem un primer 
llibre al cap, Tombes & lletres, un homenatge als clàssics de la 
nostra literatura. Vam començar a treballar.

Vam decidir que l’editorial es diria igual que un petit jaci·
ment arqueològic —aleshores encara sense excavar— que hi ha 
al terme de Foixà, que era també una forma de reivindicar el 
passat més senzill, més modest i tanmateix essencial del país.

El març del 2011 vam editar aquell primer llibre. Hi van col·
laborar quaranta escriptors contemporanis, alguns dels quals, 
malauradament, han mort en el transcurs d’aquesta dècada. A 
tots ells el nostre agraïment.

Vam triar un lema que ens definís: «Llibres de prop per anar 
lluny», que ja indicava que els nostres llibres es mourien en uns 
quants eixos: el país, el territori, la llengua, la cultura, la cultura 
tradicional, l’etnografia, el paisatge i la narrativa, sense excloure 
la possibilitat d’oferir en la nostra llengua llibres que ens interes·
sessin d’altres cultures. També vam tenir clar que no editaríem 
gaires llibres al llarg de l’any. Ens sembla que els llibres s’han 
d’agombolar i d’acotxar i que, si no els dediques prou temps, és 
difícil que aixequin el cap.

Edicions Sidillà        Deu anys de camí
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Al llarg d’aquesta dècada hem treballat amb desenes d’autors 
i de traductors, hem publicat més d’una cinquantena de llibres. 
Els trobareu esmentats a les pàgines que venen. A tots ells els vo·
lem donar les gràcies. Ens han ajudat a construir el nostre catà·
leg. També hem col·laborat amb il·lustradors a qui volem agrair 
la feina feta i la feina que continuaran fent: A la Montse Mayol, 
que ha vestit amb elegància moltes de les nostres col·leccions. A 
en David Granato, que ha sabut trobar l’essència dels títols que 
ha il·lustrat. A l’Albert Llenas, que ha escampat el seu detallisme 
irònic en les pàgines dels llibres que signa. A la Judit Roma, 
que dibuixa les coses més modestes amb mestratge. I encara a la 
Marta R. Gustems, amb les seves il·lustracions delicades i a l’Eva 
Sánchez, amb els seus colors i formes rotundes i contundents. 
Volem agrair també a Vicent Marqués que confiés en nosaltres 
per anar editant la seva Història de la cuina catalana i occitana. 
Una obra magna que trobarà el reconeixement que mereix. 

Són també desenes o centenars les persones que ens han 
obert les portes de casa seva i que han volgut deixar·nos entrar 
de puntetes als seus records, a la memòria íntima de la seva vida. 
Mai no els ho agrairem prou. El seu llegat és també a les planes 
de molts dels llibres que hem editat i ens ajuda a explicar el pas·
sat, el present i el futur del país.

També ens acompanyen en aquest viatge l’Enric Orri, que 
s’encarrega d’aquesta cosa feixuga que són els números, en Toni 
Huertas, que s’encarrega de la informàtica, la Neus Chordà, que 
difon la nostra feina entre els periodistes i els mitjans de co·
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municació i l’equip de Xarxa de llibres, capitanejat per l’Enric 
Faura, que els distribueix. I l’Anna, l’Albert i l’Eduard, de la 
Impremta Pagès, sempre a punt per al que calgui. I el nostre 
agraïment a la Maria Dolors Sàrries i a en Jordi Fernando, de 
l’editorial Meteora, que ens van ajudar quan tot just comen·
çàvem i a tots els altres editors amb qui hem coincidit aquests 
anys. Podríem esmentar molts llibreters i bibliotecaris amb qui, 
al llarg d’aquests anys, hem compartit actes i presentacions. Es·
mentarem la Maria Teresa Calabús, de la llibreria El Cucut de 
Torroella de Montgrí, a qui hem recorregut sovint quan hem 
tingut dubtes i que sempre ens ha atès amb confiança i amistat. 

També hem conegut molta gent que ha comprat i que ha lle·
git els llibres que hem editat, gent que comparteix amb nosaltres 
interessos i amb qui coincidim sovint en esdeveniments culturals. 
Sense els lectors tampoc no hi seríem. Moltes gràcies a tothom.

No cal dir que en aquests deu anys n’hem après molt. La fei·
na d’editors ens ha permès conèixer el país, la gent, el passat i el 
present i fins fer·nos alguna idea del que podrà ser el futur quan 
siguem capaços d’aixecar·lo per sobre de les petiteses quotidia·
nes. En aquella primera manifestació del juliol del 2010, Sidillà 
ja bullia als nostres caps i ho ha continuat fent durant tot aquest 
procés que esperem veure culminar.

L’any passat vam decidir contribuir modestament en el fi·
nançament d’Amics de la Bressola. La defensa de la llengua a les 
comarques nord·catalanes, la intensificació de les relacions entre 
les dues part de Catalunya que va trencar el Tractat dels Pirineus 
ens sembla essencial de cara al futur. 

Vam començar enmig d’una crisi econòmica i ara som en una 
crisi sanitària mundial que tindrà conseqüències de llarg abast. 
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Ho trampejarem com ens sembla que s’ha fet sempre: amb op·
timisme, amb il·lusió, amb imaginació, amb curiositat i amb 
ganes de treballar. Si alguna cosa hem après de tanta gent amb 
qui hem parlat d’ençà del 2011 és que l’important en aquesta 
vida és resistir. I això volem fer.

Per celebrar aquests 10 anys d’edicions Sidillà hem volgut fer 
un llibre especial. Arrelats. Les famílies més antigues de Catalunya. 
Hi hem escrit els editors i l’Ignasi Revés, un bon amic i autor 
de la casa. És un llibre que resumeix això que som: territori, 
etnografia, paisatge, història, cultura, tradició, compromís i la 
memòria d’aquest país explicada a la menuda, tocant de peus a 
terra i en clau de futur. 

Xavier Cortadellas i Judit Pujadó
Febrer de 2021
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Arrelats. Les famílies més antigues de Catalunya

Autors: Xavier Cortadellas, Judit Pujadó, Ignasi Revés
Fotografies: Judit Pujadó
400 pàgines
Primera edició: febrer 2021
PVP: 22 €
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No hi ha unes famílies més antigues que altres. Sí que hi ha, 
però, algunes famílies que han viscut en la mateixa casa des de 
fa molts segles i moltes generacions. Les hem cercades i hem 
recorregut milers de quilòmetres per tot Catalunya per anar·hi a 
parlar. Volíem saber si la memòria queda retinguda en una casa. 
Que ens expliquessin com ha afectat, a la menuda, la història 
gran. Com han viscut els conflictes que han construït el país que 
som. Volíem saber també com s’ho han fet per seguir en un ma·
teix lloc quan tot ha anat canviant tant: els conreus, els valors, la 
urbanització del territori, la cultura...

Els Plana·Rovira són a Sant Miquel de Campmajor des del 
segle xii. Els Casamada van arribar a Castellar del Vallès fa nou 
segles. Totes les famílies que apareixen en aquest llibre han arri·
bat al segle xxi amb un passat robust, amb unes arrels ben fon·
des, però han hagut de lluitar de valent per adaptar·se als nous 
temps i per evitar que la globalització i la modernitat no arrasin 
i acabin amb el llegat que han rebut: gent vinculada a la terra. 
«Hom no posseeix la terra, hom posseeix la tradició», diu un dels 
entrevistats. De la memòria ens interessa saber, sobretot, com 
ateny el futur.  Enòlegs, ramaders i pagesos amb mirada llarga, 
que saben que a la vida hi ha moments bons i moments dolents, 
però que l’important sempre és resistir, persistir i avançar·se. 

 

Arrelats. Les famílies més antigues de Catalunya
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En els últims dos mil o dos mil cinc·cents 
anys, a les Gavarres no hi havia viscut mai 
tan poca gent com avui. D’aquell món que 
es va esvaint en queden encara els records, 
algunes formes de vida i moltes llegendes. 
Però, abans fins i tot que voler preservar·ne 
la memòria, hem volgut parlar d’un fet viu 
del nostre temps, si bé més residual cada 
dia que passa. És al capdavall amb el temps 
com anem fent el nostre destí i com va arri·
bant també el nostre futur. I allò que fem i 
que diguem i que recordem avui, amb sort, 
d’aquí a uns anys serà també llegenda.

Autor: Xavier Cortadellas
Il·lustracions: Llenas Llensa
386 pàgines
PVP: 19 €
Primera edició: abril 2011
Segona edició: setembre 2012

El poble dels Centfocs. Llegendes de les Gavarres

1
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Els pobles perduts. 30 indrets oblidats de Catalunya

Un poble perdut és una pregunta ober·
ta. Edificis ensorrats, esglésies abando·
nades, escales que no porten a enlloc... 
Com a qualsevol altre país, a Catalunya 
tenim també pobles perduts, molts d’ells 
oblidats. 10 escriptors han recollit la me·
mòria, les llegendes i els paisatges de 30 
d’aquests pobles.
Els Pobles perduts cerca respostes i manté 
el record. Ofereix una guia humana sobre 
una gent que va haver d’aprendre a viure 
lluny d’on va néixer.

Autors: M. Alòs, A. Badia, X. Cortadellas, M. Fité, X. Lloveras, 
M. Martín, I. Olesti, J. Pujadó, J. Todó i J. Vilalta.

Il·lustracions: Llenas Llensa
308 pàgines

PVP: 11,99 €
Primera edició: febrer 2012. Quarta edició: març 2015

Exhaurit. 
Disponible en 

e·book
2
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Llegendes de mar de la Costa Brava

Fa només un parell de generacions als po·
bles i viles de la Costa Brava, des de Blanes 
fins a Portbou, la gent tenia una relació es·
treta amb el mar. Mariners, pescadors, sar·
gidores, patrons de barca, mestres d’aixa i 
peixaters vivien de la seva riquesa. Al mar, 
l’estimaven i el temien. Del mar arribava la 
vida i també la mort, per això no ens ha 
d’estranyar que hagi generat tantes llegen·
des: sirenes, monstres, mariners perduts, 

tempestes inesperades, tresors amagats, pirates, contrabandistes 
i amors incondicionals entre molts altres regalims marins que 
travessen la nostra geografia i que miren també d’explicar·la. 
Miquel Martín ha anat pescant les llegendes de la memòria de 
la gent, de publicacions antigues. Algunes són molt conegudes, 
d’altres inèdites. Són l’altre tresor de la Costa Brava.

Autor: Miquel Martín
Il·lustracions: Llenas Llensa
400 pàgines
PVP: 19 €
Primera edició: abril 2012
Cinquena edició: febrer 2021
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Els jocs retrtobats. 33 cròniques de la Catalunya juganera

Fins no fa pas gaire les criatures aprenien, 
s'entretenien i s'emocionaven amb jocs que 
venien de temps antics, jocs de sempre que 
adaptaven a les seves necessitats. Vuit es·
criptors han anat a buscar persones grans 
de tot el país. Persones que han mirat enrere 
i que han recordat la seva infància plena de 
jocs. Es jugava a aquests jocs als carrers de 
Catalunya fins a mitjans del segle xx. Els 
jocs retrobats aplega 33 cròniques que ens 
parlen d'infàncies de 33 comarques diferents i de prop de 200 
jocs que voldríem que no s'oblidessin. Els reivindiquem en l'era 
dels jocs tecnològics, com a patrimoni col·lectiu que són i com 
una invitació al record i, per descomptat, a aquella alegria que 
ens convida a jugar.

Autors: Marina Espasa, Marcel Fité, Jordi Lara, Jordi Llavina, 
Josep Pujol, Anna Punsoda, Sebastià Roig, Joan Todó i Xavier 
Cortadellas.
416 pàgines
PVP: 20 € 
Primera edició: octubre 2013. Segona edició: maig 2014

4
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Els pobles oblidats. Una vall i 29 viles abandonades de Catalunya

L’any 2012 vam publicar Els pobles perduts 
amb la intenció de recuperar la memòria de 
30 indrets deshabitats que formen part del 
nostre llegat col·lectiu. Ara hi tornem amb 
les històries d’una vall i de 29 viles.
Hem escrit Els pobles oblidats entre 19 au·
tors d’arreu de Catalunya. Els pobles obli·
dats convida a conèixer el país i a cami·
nar·hi. Obre la porta a la nostra història i 
a la història d’unes persones que van haver 
d’aprendre a viure lluny d’on van néixer.Exhaurit. 

Disponible en 
e·book

Autors: Marta Alòs, Claudi Aventín·Boya, Andratx Badia, Car·
les Barrull, Aitor Carrera, Joan Carreres, Xavier Cortadellas, 
Manel Figuera, Marcel Fité, Oriol Margalef, Miquel Martín, 
Cristina Masvidal, Marta Momblant, Isabel Olesti, Joan Pinyol, 
Judit Pujadó, Adrià Pujol, Montserrat Rumbau i Pau Urgell
Il·lustracions: Llenas Llensa
360 pàgines
Primera edició: març 2014
PVP: 11,99 € 
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Històries de mar de la Costa Daurada i el Delta de l’Ebre

El cor de la Costa Daurada i del Delta de 
l’Ebre batega amb el mar. Batega gràcies als 
homes que durant generacions han agafat les 
barques i han sortit a guanyar·s’hi el jornal. 
«Dels valents, no hi ha ningú que en pugui dir 
res —diu en Ramon Forner—. I dels covards, 
sí que en parlen. Perquè són vius». Ignasi Re·
vés ha anat a buscar gent de mar de Cambrils, 
la Cala, l’Ampolla, el Serrallo, Calafell, les Ca·
ses d’Alcanar, Sant Carles de la Ràpita, Salou, 
Torredembarra, Altafulla i Deltebre. Gent de mar que li ha par·
lat del millor i del pitjor de la vida al mar. Dels àpats a bord, dels 
temporals, de la pesca de la tonyina i d’aquelles angules —els 
fideus dels pobres— que comencen a ser, com tantes altres coses, 
només un record.

Si agafen aquesta sàrsia, que també és un llibre, hi trobaran 
enredades les millors històries que ens han deixat unes quantes 
dècades de pescadors del país, les il·lusions, els encerts i els fra·
cassos de tantes vides lligades al mar.

Autor: Ignasi Revés
Il·lustracions: David Granato

182 pàgines
Primera edició: setembre 2015

PVP: 16 €
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Llegendes d’aigua dolça. Les millors històries de rius, llacs, estanys 
i gorgues dels dos costats del Pirineu i de la Catalunya Vella

Diuen que moltes de les aigües dels nostres 
rius venen de tan lluny que ni ens ho pen·
sem. I diuen també que l’aigua d’algunes 
fonts catalanes acaba sortint a Mallorca, i 
que hi ha pous que arriben fins a l’infern. 
I encara avui, molta gent sap que no fa pas 
tant les goges, les aloges, les encantades i 
les dones de fum i aigua vivien o feineja·
ven a molts estanys, a molts pous i a moltes 
gorgues. Encisaven els que s’hi acostaven, 

sobretot si eren homes. Altres vegades només jugaven. Però po·
dien arruïnar una casa o podien fer immensament rics els seus 
habitants. I també podien fer això mateix alguns dracs. I encara 
també, aquelles serps que, abans de capbussar·se en un gorg o 
en un riu, es treien la pedra preciosa que duien al front perquè 
no la volien perdre. Fins que de tant en tant  algú els l’agafava.
De les aigües que hi ha al nostre entorn se n’han explicat tantes 
coses que hem pensat que valia la pena aplegar·ho. 
Autors: Pep Coll, Xavier Cortadellas, Manel Figuera, Marcel 
Fité, Judit Pujadó, Daniel Rangil
Il·lustracions: David Granato
400 pàgines
PVP: 20 €
Primera edició: març 2016

7
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Microcatalunya. Un viatge pels pobles més petits

Aquest llibre és com un petit poble, amb 
la seva complexitat, escletxes i contradicci·
ons. Coneixereu un mossèn, un llenyatai·
re, una família de forners, una àvia que no 
ha fet mai vacances, un pagès fascinat per 
la poesia i una parella de princeses. Tots 
viuen en municipis de menys de 500 ha·
bitants, els anomenats micropobles, que 
representen una tercera part del territori 
de Catalunya i a on viu un 1 % de la població.
El fotògraf Edu Bayer i el periodista Marc Serena han viscut 
durant set mesos en una furgoneta per visitar·los i conèixer·los 
millor. Catorze mil quilòmetres després, aquest és el relat d’un 
intens viatge de cinquanta estacions per la Catalunya menys 
transitada.

Autors: Marc Serena i Edu Bayer
344 pàgines

Primera edició: novembre 2016. Tercera edició: març 2017
PVP: 23'5 €

8
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Amunt! Les festes de l’arbre als Països Catalans

Amunt! Les festes de l’arbre als Països Cata-
lans ofereix un recorregut narratiu i plàstic 
per unes celebracions carregades de sim·
bolisme, que ens parlen del cicle anual de 
regeneració de la natura, però també de la 
voluntat de mantenir una tradició —so·
vint suposada, sempre deformada— i del 
desig de pertinença. L’obra fa un recorre·

gut per una trentena de les més de cent seixanta festes d’aquest 
tipus que els autors han trobat a Catalunya, la Franja de Ponent, 
el País Valencià, Mallorca i Andorra.

Cultures de tots els continents celebren des de molt antic 
festes que tenen els arbres de protagonistes. L’estranyesa de veu·
re en ple segle xxi com es tallava un arbre al bosc, es duia en 
processó a la vila i es plantava amb tota solemnitat al bell mig 
de la plaça, va portar el periodista Llorenç Roviras i el fotògraf 
Marc Castellet a recórrer el país buscant l’on, el com i el perquè 
d’aquests rituals. Aquest seguiment, fet durant deu anys, es des·
til·la en aquest llibre.
Autors: Llorenç Roviras i Marc Castellet
Pròleg: Vicenç Villatoro
350 pàgines
Primera edició: novembre 2017
PVP: 23 €

9
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Els pobles perduts del Pirineu català i aranès

De l’edat mitjana fins a mitjans del segle xx, 
el Pirineu ha estat el pas per on la gent que ha 
anat formant la nostra cultura i el nostre país 
anava ocupant les terres més planeres i més a 
tocar del Mediterrani. Ben entès: venien d’un 
i altre costat i, com que van ser els primers, no 
és cap exageració escriure ara que el Pirineu és 
el bres sol dels Països Catalans i de Catalunya. 
Avui, però molts punts d’aquest bressol són 
buits. El Pirineu és una gran serralada plena 
de preguntes. A Els pobles perduts del Pirineu 
català i aranès convidem a co nèixer, a caminar i, si pot ser, a 
recuperar i a estimar una part imprescindible del nostre país. 
La seva columna ver tebral. Que l’oblit i la deixadesa no acabin 
d’aterrar·ho.

Autors: Marta Alòs, Albert Aubet i Finestres, Claudio Aven·
tín·Boya, Andratx Badia, Joan Carreres, Xavier Cortadellas, 
Ernest Costa i Savoia, Manel Figuera, Núria Garcia·Quera, 

Marina Guillén, Miquel Martín i Serra, Judit Pujadó, 
Llorenç Roviras, Agnès Valentí i Pou

Il·lustracions: David Granato
368 pàgines

Primera edició: setembre 2018
PVP: 20 €

10



18

Edicions Sidillà           Col·lecció la Talaia

Tornar al bosc. Les feines dels bosquerols

Una gran part del país està poblada pel 
bosc. Ocupa tant de territori que sovint 
forma part del nostre entorn. Anem al bosc 
a passejar, a esbargir·nos, a fer esport, a ex·
plorar o a caçar bolets. Els boscos, a més, 
són els protagonistes de nombroses llegen·
des i històries. I sobretot, han estat una font 
de riquesa. En general avui ja no ho són. És 
per això que no havien estat mai tan aban·
donats com ara. A Tornar al bosc cedim la 
veu a seixanta persones que hi van viure, 

que hi van treballar, que hi van fer campanyes i que, mentre ens 
expliquen què hi feien, ens recorden tot el que els boscos encara
ens donen. A Tornar al bosc recollim llenya, fem feixines, fem 
pega, fem dogues i rodells, fem escombres de bruc, tornem a 
coure carbó i a llevar el suro, recol·lectem pinyons, castanyes, 
cireres d’arboç, bolets o aglans... Expliquem totes les feines del 
bosc, encara que de boscos n’hi hagi de moltes classes. Però per
recordar i aprendre allò que vam ser, de camí només n’hi ha un.
Autors: Josep Cot i Antoni Gimeno
Il·lustracions: Judit Roma
Primera edició: gener 2019
296 pàgines
PVP: 22 €
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Llegendes de nit

Llegendes de nit ens parla de les nits més màgi·
ques de l’any a totes les comarques catalanes: 
Sant Joan, Tots Sants, Nadal i Cap d’Any. El 
renaixement de la natura o el moment en què 
s’adorm, el respecte i la devoció davant el mis·
teri de la mort, o les forces del mal que prenen 
el comandament la Nit de Cap d’Any han 
fet néixer rituals secrets, encanteris, remeis, 
ordalies o sortilegis que han donat origen a 
moltes llegendes. També són les nits que han 
triat alguns éssers fabulosos com els follets, els 
nyitos, els menairons, les llufes, en Fumera, el Pelut, la Pesanta o 
l’Esgarrapadones, bruixes, bruixots i totes les formes que adopta 
el dimoni per fer·se presents en la vida de les persones. El misteri 
i la por a la mort s’envolta d’ànimes i d’espectres que tornen a la 
vida per enllestir assumptes pendents o per pagar les malifetes. 
El profà i el sagrat, la imaginació, la naturalesa i l’esdevenir de la 
condició humana han aconseguit trenar llegendes esgarrifoses, 
fantàstiques, miraculoses i inquietants.

Autor: Miquel Martín i Serra
Il·lustracions: David Granato

Primera edició: març 2019
PVP: 20 €

Pàgines: 362
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Catalunya efímera. 24 experiències úniques per viure la natura

La geografia catalana ofereix una gran ri·
quesa i diversitat de paisatges i hi ha enca·
ra, malgrat la urbanització creixent, molts 
espais d’una bellesa natural sorprenent, 
difícil de creure. A més, en determinats 
moments de l’any, en alguns d’aquests pai·
satges, hi passen coses excepcionals, ben 
dignes d’una visita. A Catalunya efímera, 

Assum Guardiola ens presenta vint·i·quatre entorns naturals 
que ens permeten viure experiències úniques. N’ha parlat amb 
persones que viuen en aquest entorn, gent que coneix molt bé 
el seu territori. En aquest llibre trobareu el naixement de les 
tortugues a l’Albera, la florida efímera del bàlec a la Cerdanya, 
l’esclat del safrà a la Baixa Segarra, l’anellament dels flamencs al 
delta de l’Ebre, l’arribada de les aus de pas al delta de la Tordera 
o de les balenes a les costes del Garraf, els mars de boira que s’es·
campen per la comarca d’Osona, la inquietant brama del cérvol 
al Boumort, la sortida del sol a l’enforcadura del Pedraforca o els 
paisatges entapissats de pètals de flors a la Ribera d’Ebre. Vint·i·
quatre possibilitats d’excursions molt ben triades, per fer en dies 
únics a paisatges també únics, que no us heu de perdre.
Autora: Assum Guardiola
Primera edició: maig 2019
PVP: 20 € · 250 pàgines
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Tornar a pagès. Manual pràctic d’horticultura

Tothom que ha tingut un hort, tothom que 
ha conreat i que ha consumit els seus propis 
aliments parla de les satisfaccions que pro·
porciona la feina a l’aire lliure, el treball de 
la terra i la visió d’un camp, d’unes feixes 
o d’uns bancals, fins i tot d’uns testos, cu·
rulls de plantes exuberants i carregades de 
fruits. Hi ha molta gent que voldria tornar 
a pagès. Hi ha molta gent també que vol 
transformar un tros de jardí, un camp o la 
terrassa de casa en un hort. A Tornar a pa-
gès hi trobareu un manual pràctic, una guia imprescindible per 
saber quan i com s’han de sembrar o plantar les hortalisses, com 
s’ha vigilar el creixement de les plantes, dels cereals, de les herbes 
remeieres i dels arbres fruiters, com reconèixer el tipus de sòl on 
voleu construir el vostre hort o com es fa una bassa per aprofitar 
l’aigua de la pluja i assegurar·vos el rec que cal.

Autor: Nil Barceló
Il·lustradora: Judit Roma

Primera edició: febrer 2020
332 pàgines

PVP: 22 €
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Les rondalles del Peirot. Llegendes de les muntanyes del 
port del Cantó

El port del Cantó és el pas muntanyós que 
connecta, des d’èpoques immemorials, els 
territoris de les conques del Segre i  de la No·
guera Pallaresa (entre les actuals comarques de 
l’Alt Urgell i el Pallars Sobirà). És un territori 
format per un conjunt de valls que s’obren a 
banda i banda d’aquest coll, valls on s’assen·
ten un reguitzell de petits pobles i llogarrets 
que, a causa del seu aïllament i d’un pobla·
ment escàs, han mantingut fins avui una rica 
tradició de llegendes típicament pirinenques, 

on intervenen personatges llegendaris com les encantades, els 
menairons, les bruixes, els revinguts, els ossos, els llops i els ser·
pents, entre molts altres éssers i elements propis del rondallari 
dels Pirineus. Lluny de les pistes d'esquí i del turisme, les valls 
del port Cantó són segurament una de les zones més salvatges 
i verges de Catalunya. Les rondalles del Peirot és el primer llibre 
que s’ha escrit mai sobre l’imaginari col·lectiu d’aquestes terres.

Autor: Gerard Canals Puigvendrelló
Il·lustracions: David Granato
196 pàgines
Primera edició: juny 2020
PVP: 16 € · e·book: 8,99 €

Disponible en 
e·book

15
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Enaigats. Relats de gent i d’aigua. L’aigua perduda del Baix 
Empordà, del Congost de Celrà al Baix Ter i l’Escala

Malgrat que el país i la gent ens hàgim fet 
a partir de la nostra relació amb l'aigua, la 
història de l’aigua a casa nostra és sobretot 
encara una història inèdita. De l'aigua, a 
l’Empordà històric, encara són molts els 
que en diuen «aiga». Estancada en gorgues, 
llones, estanyols o aiguamoixos i en tants 
altres noms de les aigües mortes; viva, en els 
reixorts, en el Ter, el Daró i tants altres rius, 
torrents, comalades, recs i rieres que baixen 
de les Gavarres o de tantes altres muntanyes 
costaneres o del rerepaís, sovint aquesta aigua trenca motes, cur·
sos i lleres, inunda camps i terres planes, i deixa el país «enaigat». 
Enaigats va de tot això. De la gent i de l'aigua, els dos grans 
protagonistes de tot el que ha passat i  de tot el que se n'explica, 
llegendari o no. Recull, d’una tirada, el caràcter, la relació amb 
la terra, la memòria, les fantasies, la pell i la toponímia del país. 
Enaigats és també el fang de la història. 

Autor: Xavier Cortadellas
Pròleg: Adrià Pujol

Il·lustracions: Llenas Llensa
Primera edició: setembre 2020

344 pàgines
PVP: 21 €
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Zoologia popular catalana

Zoologia popular catalana es va editar el 1910 
per primer i únic cop. Cels Gomis va treballar 
de valent en l’aplec de tot allò que li explicava 
la gent en relació als animals, tant els domès·
tics com els feréstecs. A més, en aquest llibre 
trobareu creences, dites, històries, llegendes, 
jocs, embarbussaments, aforismes, tradicions 
i altres mites sobre animals que s’explicaven a 
Catalunya ara fa un segle, quan la relació en·
tre les persones i ells eren més estretes, sovint 
necessàries. És per això que aquest llibre con·

té prop de 2.000 frases i un aplec ingent de curiositats entorn 
dels 160 animals que hi apareixen.

Zoologia popular catalana és un tresor carregat de coneixe·
ments, d’intuïcions i de certeses. Gomis ens obre una porta per 
veure el país i la seva gent tal com era fa més de cent anys. Com 
érem, doncs, com ens vèiem i què en dèiem. Dels homes i de les 
bèsties. D’un món que era i que ja no és com el nostre. 

Autor: Cels Gomis i Mestre
Il·lustracions de David Granato
Primera edició: juny 2014
448 pàgines
PVP: 19 € 

1
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Botànica popular catalana

Cels Gomis i Mestre va deixar acabada la se·
gona edició de la Botànica popular catalana 
l’abril de 1909. Havia fet una «feina d’abe·
lla» —hi escrivia— aplegant totes les creen·
ces, tradicions, dites, corrandes, endevinalles 
i costums que deien els catalans del seu temps 
en relació a les plantes i que havia pogut arre·
plegar quan voltava pel país fent la seva feina 
d’enginyer. L’olivera, la vinya i el blat són les 
tres espècies més ben representades. La tríada 
mediterrània i els productes que n’elaborem: 
l’oli, el vi i el pa, acaparen bona part de les dites i les creences del 
nostre imaginari col·lectiu. Però la relació amb el món vegetal 
va molt més enllà i Gomis aplega coneixements de fins a 194 
plantes, un tresor que ara posem de nou a l’abast del lector. Ara 
que fa també un segle de la mort d’aquest folklorista injusta·
ment oblidat.

Autor: Cels Gomis i Mestre
Il·lustracions: David Granato

Primera edició: juliol 2015
400 pàgines

PVP: 18 €
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La bruixa és, per als catalans, la personificació 
de totes les misèries, de totes les malalties, de 
tots els crims que pesen damunt la humani·
tat. És la bruixa dels untets i dels maleficis; la 
bruixa que congria els temporals; la que tira 
les sorts; la que pren d'ull; la que dona tota 
mena de mals als homes i a les bèsties. Dona, 
i també cura, els mals del cor i els de l’ànima, 
però ho fa per mitjà de conjurs i de males arts.

Ara fa més d’un segle Cels Gomis va recór·
rer el país, va preguntar i va escriure totes les 

llegendes i totes les tradicions que s’explicaven sobre les bruixes, 
els dimonis i les seves fetes, sobre la nit de Sant Joan i sobre els 
conjurs que feien servir els catalans per mirar d’aconseguir allò 
que volien.

Autor: Cels Gomis i Mestre
A cura de Cels Gomis i Serdañons
Pròleg: Adrià Pujol Cruells
Primera edició: octubre 2016
Il·lustracions: David Granato
282 pàgines
PVP: 16 €
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La Costa Brava. Àlbum guia. 1925

L’any 1925 l’Ateneu Empordanès editava 
L’Àlbum guia de la Costa Brava, la pri·
mera guia completa que es va publicar 
sobre el litoral de la regió de Girona. Per 
fer aquesta guia havien convidat a col·la·
borar escriptors vinculats a cadascun dels 
pobles de la Costa Brava. Els de l’Ateneu, 
a més, il·lustraven l’Àlbum guia amb mag·
nífiques fotografies i amb algunes pintures d’artistes destacats. 
Quasi un segle després hem volgut reeditar·lo. N’hem recuperat 
l’edició original i hi hem afegit textos d’autors contemporanis 
que, com els seus predecessors, estan relacionats amb cadascuna 
de les ciutats i de les viles de la Costa Brava. Ben entès, però. Hi 
hem afegit també el rerepaís.

L’Àlbum guia de la Costa Brava inclou la versió francesa, 
anglesa i espanyola dels textos actuals. No hem volgut perdre 
l’esperit d’aquells empordanesos que van voler ensenyar la seva 
terra al món.

English version. Version française. Versión española
Diversos autors

Primera edició: gener 2017
364 pàgines

Fotografies d’època en BN i fotografies actuals en color.
Preu: 25 €

4



28

Edicions Sidillà          Col·lecció la Talaia Clàssics

Calendari de llegendes, costums i festes tradicionals catalanes. 
De gener a juny

Aureli Capmany es va interessar sempre per 
la cultura popular. Des de l’Arxiu Municipal 
de Barcelona va seguir els costums i les tradi·
cions de la ciutat, i també de Catalunya. En el 
Calendari de llegendes, costums i festes tradi·
cionals catalanes ofereix als lectors un passeig 
per la Catalunya més festiva, especialment per 
la Barcelona costumista, que podem tornar a 
recuperar, carrer a carrer, plaça a plaça. Mes a 
mes, des de gener fins a juny, Capmany ens 

acompanya per les festes que es feien i que es fan, per les postres 
que es menjaven, per les cançons que es cantaven i per les pro·
cessons que marcaven el pas dels dies. És per això que, tant en 
aquest com en el segon volum del Calendari de llegendes, costums 
i festes tradicionals catalanes, publiquem a més unes guies que ens 
permeten fer un recorregut costumista de la ciutat de Barcelona.

Autor: Aureli Capmany
Il·lustracions: Eva Sánchez
Guies: Xavier Cortadellas
Primera edició: novembre 2018
PVP: 20 € 
310 pàgines
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Calendari de llegendes, costums i festes tradicionals catalanes. 
De juliol a desembre

Aureli Capmany es va interessar sempre per la 
cultura popular. En el Calendari de llegendes, 
costums i festes tradicionals catalanes ens ofe·
reix una passejada per la Catalunya més festi·
va, especialment per Barcelona. El segon vo·
lum està centrat en les festes tradicionals que 
se celebren entre juliol i desembre. Hi trobem 
des de la festa major del Raval de Barcelona a 
la de Tarragona o a les Fires de Girona, l’esti·
uet de Sant Martí, Tots Sants, el tió de Nadal 
o Cap d’Any, que és la nit en què les bruixes catalanes es troben 
per fer ballades. Algunes d’aquestes tradicions encara són ben vi·
ves. Altres s’han perdut. Com Aureli Capmany, nosaltres també 
pensem que val la pena que es preservin.

Autor: Aureli Capmany
Il·lustracions: Eva Sánchez
Guies: Xavier Cortadellas

Primera edició: maig 2019
PVP: 20 €

296 pàgines
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Escafarlata d’Empordà. Paria d’un pària

Aquest llibre és el miratge d’unes memòri·
es, el retrat d’una generació nascuda amb 
l'anomenada democràcia, i també a l’em·
para d’un món que mirava endavant amb 
la promesa d’un futur tan esperançador 
com probablement utòpic. Escrites amb 
intel·ligència, ironia, valentia i tendresa, 
aquestes pàgines enllacen a la perfecció 
tradició i modernitat, i traspuen a voltes 
ressentiment, a voltes nostàlgia per un país 
mitificat i per aquella part del riu on «ja no 

nedarà mai més.»
Adrià Pujol ens convida a trepitjar l’Empordà, conscient que 

és matèria molt suada, trillada, enaltida i batuda. Per això ho fa 
fugint de convencionalismes, de tòpics i amb la sinceritat de qui 
escriu sobre un món que estima i que per això mateix no simpli·
fica. Serveix el joc des de les dues bandes de la barrera, perquè 
al capdavall és un empordanès de Barcelona o un barceloní de 
l’Empordà, en qualsevol cas «un neuròtic del seu passat.»

Autor: Adrià Pujol Cruells
Pàgines 182
PVP: 13 € · e·book: 8,99 €
Primera edició: desembre 2011

Disponible en 
e·book

1
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Picadura de Barcelona

Barcelona té l’habilitat de viure immersa 
en un batibull considerable. Els Jocs Olím·
pics, el Fòrum, els okupes, les acampades, 
els preus que pugen, la gent que passa i els 
carrers, que es queden. La ciutat és un rusc 
de passions. Uns l’adoren. D’altres la cre·
marien.

Després d’enlluernar la crítica amb Es-
cafarlata d’Empordà i Alteracions, Adrià Pu·
jol s’atreveix ara a disseccionar, amb intel·
ligència, perspicàcia i ironia, la ciutat i de 
retruc el país.

Un dels 10 millors llibres de literatura catalana 
de l'any segons el Periódico.

Autor: Adrià Pujol Cruells
208 pàgines

PVP: 15 € · e·book 9,49 €
Primera edició: octubre 2014

Disponible en 
e·book
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Pèl de panotxa

El 1894 Jules Renard publicava Pèl de 
Panotxa, una novel·la protagonitzada per un 
noi poc estimat. El pare l’ignora, la mare el 
detesta i els germans se’n riuen.

Pèl de panotxa és un clàssic de la literatu·
ra francesa que relata amb lucidesa i ironia la 
vida d’aquest alter ego de l’autor en un po·
ble de la França rural. Lluny de les versions 
edulcorades i estereotipades de les infanteses 
felices, Renard ens submergeix en la veritat 
de la vida. Difícilment trobarem algú que, 

tard o d’hora, no hagi d’afrontar en algun moment aquesta ve·
ritat.

«Un clàssic de novel·la infantil per a persones madures», 
Enrique Vila·Matas a «El País»

«Un ironista de primera magnitud», Antoni Clapés
Autor: Jules Renard
Títol original: Poil de carotte
Traducció: Antoni Clapés
216 pàgines
Primera edició: març 2015 
Segona edició: abril 2015
PVP: 15 € · e·book 7,99 €

Disponible en 
e·book
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Els burgesos són sempre els altres. Dels Diari de Jules Renard 
(1887-1910)

El 1887 Jules Renard va començar a es·
criure el seu Diari. I ho va fer fins un mes 
abans de la seva mort, al 1910. Hi anotava 
les seves conviccions artístiques, escrivia so·
bre l’escena literària del seu temps i sobre la 
vida. No hi ha cap aspecte de la realitat que 
defugi ni que s’escapi de la ironia esmolada 
de Renard. «Els elogis —escrivia— s’inver·
teixen, com els diners, perquè ens els tornin 
amb interessos.»

En aquesta selecció de textos, a cura 
d’Antoni Clapés, hi trobareu els millors aforismes d’un escrip·
tor lúcid i valent, un aplec d’opinions contundents contra el 
cofoisme, la falsa modèstia, la hipocresia, la coherència, la medi·
ocritat, l’orgull i la vanitat. Un llibre balsàmic en aquests temps 
d’excessos. Excés de correccions polítiques. Excés de beneiteria. 
Excés de bondats de segona mà. «La ironia salva el món.»

Disponible en 
e·book

Autor: Jules Renard
Selecció de textos i traducció: 

Antoni Clapés
282 pàgines

PVP: 15 € · e·book 7,99 €
Primera edició: febrer 2016
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La senyora Arnoul

Pancrazi evoca el temps de la felicitat, la 
vida de cada dia a Batna, petita població 
als altiplans de l'Algèria francesa oblidada 
als confins del desert, entre dues ciutats ro·
manes. L'autor hi retroba la seua Arcàdia, 
un reialme d'olors i de sensacions fràgils. El 
mainatge, contemplatiu, lector compulsiu, 
s'escapa cada nit mirant per la finestra l'ar·
ribada de l'avió de París. Però la innocència 
s'esquerda. El petit Jean·Noël descobreix 
amb un veí els primers dolors de l'amor 

mentre els adults s'agiten, xerren al ritme dels atemptats i de 
les rotacions dels helicòpters. Veiem la guerra amb els ulls d'un 
infant.

Amb paraules superbes, imatges punyents com les darreres 
cançons de l'Édith Piaf, Pancrazi recorda els seus últims dies a 
Batna. Un matí radiant de juliol, se'n va anar amb els seus pares 
pressentint que no tornaria a veure mai més el seu país.
Autor: Jean·Noël Pancrazi
Títol original: Madame Arnoul
Traductor: Joan·Daniel Bezsonoff Montalat
Pàgines: 140
Primera edició: març 2015
PVP: 15 €
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La muntanya viva

Nan Shepherd va voler estar sempre a prop 
de la natura. A les muntanyes escoceses dels 
Cairngorms va trobar un món d’una bellesa 
dinàmica i sorprenent, a voltes d’una du·
resa extrema. Va viure coneixent i estimant 
l’entorn: les roques, els vells camins, els 
llacs, els rius... fent·se amb les poques per·
sones que hi vivien, descobrint els secrets 
més ben amagats, els animals i les plantes 
que anava retrobant, mentre s’adaptava al 
pas de les estacions i del temps: la pluja, 
l’aigua, el glaç, la boira i els pocs dies de sol i de llum. Amb una 
prosa detallista i clara, poètica i intensa, va escriure La muntanya 
viva, una meditació sobre la magnitud esponerosa d’un món tan 
local que esdevé universal, tan eternament present com la relació 
dels humans amb la naturalesa salvatge que ens envolta.

Autora: Nan Shepherd
Pròlegs: Núria Picas i Robert Macfarlane

Traducció: Aurora Ballester
Títol original: The living mountain

Primera edició: octubre 2017. Segona edició: desembre 2020  
226 pàgines

Preu: 16 €

6



36

Edicions Sidillà          Col·lecció l’Illa Roja

La vida tranquil·la

Francine Veyrenattes (Françou) ens explica 
—i s’explica— com en Nicolas, el seu ger·
mà, es baralla a mort amb l’oncle Jérôme; 
la vigilància discreta i segura que organitza 
la família entorn de l’agonitzant; com la lli·
bertat que ha conquerit d’aquesta manera 
condueix en Nicolas a l’amor i, més tard, a 
la mort. Al mateix temps, Francine també 
arribarà a l’amor, i els seus pares a la follia.
La impassibilitat de la narradora emet un so 
estrany, ràpid. Ella mateixa ho ha provocat. 

I ho ignora. I a mesura que ho explica en pren una consciència 
cada vegada més precisa. Aquesta descoberta esdevé fins i tot el 
veritable argument del llibre —que és la depuració progressiva 
d’una ànima— i el seu principal atractiu.
Francine es promet: «Tindré una vida tranquil·la». Finalment, 
des del si d’una gran fatiga, vol deixar·se estimar, i estimar. I 
tenir fills. Aquest és un camí sincer. Vol la felicitat. La senzillesa. 
I al final, la mort.
Autora: Marguerite Duras
Traducció: Antoni Clapés
Títol original: La vie tranquille
Primera edició: març 2018
222 pàgines · PVP: 17 €
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Treure’s la feina de sobre

Ni els dards no trobem sencers del tot a 
Màquina de dards, el primer conte de Treu·
re’s la feina de sobre. A alguns, els falta una 
ala; a d’altres, és la punxa que és guerxa; 
en els més masegats, de guerxo ho és tot el 
dard. Si hi parléssim, ben probablement no 
ens ho sabrien ni dir, però és també volant 
igual d’alacaiguts com sobreviuen els indi·
vidus desclassats i, alhora, arrelats en els es·
pais del rerepaís, mig idíl·lics, mig ruïnosos, 
d’aquest recull de 25 contes. Edgar Illas ens 
hi narra les veus d’alguns joves esverats, de comercials alcohòlics, 
d’emprenedors desastrosos, d’immigrants capbuits, de dones de 
fer feines ploraires. Personatges que parlen i parlen per expressar 
la buidor, el desencís que deixa la pèrdua de les il·lusions, però 
que miren d’apuntar els dards de les seves paraules cap a la diana 
de la supervivència.

Autor: Edgar Illas
Primera edició: maig 2018

202 pàgines
Preu: 16 € · e·book 8,99 €

Disponible en 
e·book 8
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Per què odiava en Ferran Adrià?

Les cuines dels restaurant no són preci·
sament una bassa d’oli. L’Oliver Benet 
va aprendre aviat que són plenes de gent 
«neuròtica, carregada de manies, de vicis, 
de problemes sentimentals, econòmics...». 
Molts d'ells amb un amor a la cuina 
tan irracional com el seu. I és que rere la 
porta d’una cuina sembla que és més im·
portant «ser violent que saber fer un bon 
chateaubriand». Des de la veritat de l’ex·
periència, divertit, natural, desvergonyit i 

destraler, l’autor ens explica receptes, fa maridatges de vins, ca·
ves, música, restaurants, sexe, tendresa... per conèixer a fons tots 
els secrets d’un ofici on xefs, cuiners, aprenents i cambrers fan 
malabarismes per servir els millors plats, encara que s’hi deixin 
la pell. Un retrat memorable de la part més amagada d'un dels 
ocis de moda. «Els cuiners, ens hem convertit en icones sexuals, 
intel·lectuals, rock·stars i mites, a l’alçada de Messi». Seguint les 
seves vicissituds ens farem un tip de riure i, sobretot, aprendrem 
tot el que es viu rere els fogons.
Autor: Oliver Benet Arnau
216 pàgines
Primera edició: març 2019
Preu: 17 €

9



39

Edicions Sidillà          Col·lecció l’Illa Roja

L’amor, la guerra i altres ocupacions

«Un dia, al gener del 1953, un pilot va as·
senyalar a la base de La Baume una con·
centració anormal d’ocells. Volaven milers 
i milers de corbs». Així comença L’amor, la 
guerra i altres ocupacions, la darrera novel·
la de Joan·Daniel Bezsonoff. Dos germans 
d’origen rus, un cors, alguns catalans del 
nord i una vietnamita intel·ligent, valenta 
i atractiva es troben en els darrers dies de la 
Cotxinxina. Saigon semblava un petit París. 
Una aparença a punt de ser debolida per la 
guerra i per l’amor que, segons com, també és capaç de capgi·
rar·ho tot.

Joan·Daniel Bezsonoff té una mirada única en el panorama 
literari català. Només ell ens permet entrar a les entranyes dels 
últims dies del vell imperialisme europeu. Només la seva litera·
tura ens permet apropar·nos a la realitat de la soldadesca i ens 
parla de l’amor i de la guerra amb ironia, amb humor i amb 
tendresa.

Autor: Joan·Daniel Bezsonoff Montalat
Pròleg: Adrià Pujol

Primera edició: novembre 2020
182 pàgines · PVP: 17 €
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El rellotger miop. Les desventures de l’evolució

Tot allò que sempre hauríeu volgut saber 
sobre els animals… i que no sap ningú.
Què tenen en comú Alien i una larva de 
crustaci? O els pops amb els replicants de 
Blade Runner? I el caduceu dels metges 
amb el cuc de Medina?

L’evolució i la biodiversitat tal com 
no les heu llegit mai. Sovint considerem 
inquietants els animals que viuen en am·
bients extrems perquè no aconseguim 
comparar·los amb l’animal que coneixem 

millor: nosaltres mateixos. De vegades és l’aspecte allò que ens 
trasbalsa, d’altres els costums, també l’alimentació; però queda 
la idea que com més diferent dels nostres estàndards són més ens 
impressionen, quasi mai en sentit positiu. I d’aquesta manera 
ens quedem amb la boca oberta, ben estranyats que animals tan 
anòmals comparteixin el nostre mateix planeta, sense que ni tan 
sols no ho sospitem. És una mica com si descobríssim que els 
elfs viuen a la sala d’estar…
Autora: Lisa Signorile
Traducció: Carme Arenas
Títol original: L'orologiaio miope
Primera edició: novembre 2014
300 pàgines · PVP: 19 €

1
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Ralet, ralet. El món dels 0 als 3 anys. Aprenent a educar

Què és un infant? Un infant és un adult de 
mida petita? De quina informació disposa 
per fer les seves deduccions? Té criteri? I 
aquest criteri que té, com l’ha elaborat? Per 
què actua d’aquesta manera tan estranya? 
Imagina’t que ets un astronauta a qui han 
enviat a un planeta nou del qual ho des·
coneixes tot: la gravetat, la temperatura, la 
llum, la composició de l’aire, etc. A més, 
disposes d’un vestit sobre el qual no t’han 
donat les instruccions i que, pel que sem·
bla, té vida pròpia i no el pots dominar. Segurament, un infant 
quan neix té unes sensacions molt semblants. Acaba de sortir 
d’una nau on tot funcionava sol. Ara només pot comptar amb 
el seu gran instint de supervivència. Però, davant de qualsevol 
sensació nova, què fa? Acciona el botó d’alarma: el plor!

Autora: Núria Saló Jubany
198 pàgines

Il·lustracions de Montse Mayol
Primera edició: març 2017

PVP: 17 € 
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Hem votat! Cartells, pancartes, murals i banderes de l’1-0

La campanya del referèndum de l’1 d’octu·
bre no hauria estat possible sense l’enginy, 
l’esforç, l’entusiasme, la il·lusió i la feina 
de milers i milers de catalans que l’han fet 
a hores lliures i sense esquivar cap risc, que 
hi han posat temps, diners i infraestructu·
ra. El fotògraf Ernest Costa va decidir vol·
tar per tot el país fotografiant aquest esforç 

ciutadà. A Hem votat! deixa constància dels cartells, dels murals, 
de les pintades, de les samarretes, de les pancartes i sobretot de la 
crida i dels lemes amb què van fer possible el referèndum de l’1 
d’octubre. Sabem que tot aquest material és efímer i que, com 
ja va dir Joan Fuster, «tota política que no fem nosaltres, la faran 
els altres en contra nostra». Aquest llibre és un document gràfic 
que testimonia les planes que estem escrivint aquests dies, unes 
planes que —ho sabem— deixaran petja.
Fotografies: Ernest Costa i Savoia
Textos: Miquel Buch, Neus Lloveras, Jordi Cuixart, Ernest Be·
nach, Joan Rigol i Núria de Gispert, Miquel Aguirre, Xavier 
Cortadellas i Judit Pujadó
Edició bilingüe català i anglès 
Traducció: Gary Gibson
Primera edició: novembre 2017. Tercera edició: febrer 2018
Pàgines: 240 Preu: 15 €
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Carta oberta als animals (i als qui se’ls estimen)

«Probablement estem assistint, i ho desitjo 
de tot cor, al pas a una fase ètica superior 
en què el pensament humanista s’emancipa 
del seu marc antropocèntric per estendre’s a 
tots els éssers sensibles que poblen la Terra. 
A partir d’aquí, demostrar “humanitat” ja 
no significa simplement respectar els altres 
éssers humans, sinó qualsevol ésser vivent, 
segons el seu grau de sensibilitat i de cons·
ciència. La vida s’ha manifestat a la Terra 
a través d’una rica diversitat. Ja que avui 
l’ésser humà és l’espècie més conscient i més poderosa, tant de 
bo que faci servir les seves forces no pas per explotar i destruir 
aquestes formes de vida, sinó per protegir·les i fer·los servei. 
Trobo que és la nostra vocació més bonica: ser protectors i ser·
vidors del món.»

Autor: Frédéric Lenoir
Traducció: Anna·Maria Corredor

Títol original: Lettre ouverte aux animaux 
(et à ceux qui les aiment)

Primera edició: febrer 2018
230 pàgines

Preu: 16 €
4
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Mirades sobre el Procés. Del tauler català a la cruïlla basca

Vivim temps històrics excepcionals. En els 
darrers mesos a Catalunya s’ha iniciat un 
procés que reivindica el dret d’autodetermi·
nació que es va exercir l’1 d’octubre passat 
i que va comportar la intervenció violenta 
de la policia espanyola i de tots els aparells 
de l’Estat. El 27 d’octubre hi va haver una 
proclamació efímera de la República ca·
talana i, encara en aquests moments, una 
part d’aquell govern és a l’exili i l’altra, a 
la presó. Ramón Zallo i Txema García han 

volgut contribuir al debat i a l’anàlisi del que ha passat i de quins 
poden ser els camins que s’obren en aquest futur immediat. I 
ho han fet entrevistant en profunditat i donant veu a disset per·
sonalitats de criteri reconegut i d’espectre ideològic ampli, tant 
de Catalunya, com del País Basc i de l’Estat espanyol, amb la 
intenció d’extreure lliçons de futur, tant dels encerts com dels 
errors, d’un Procés que encara és viu i que continua endavant.
Autors: Ramón Zallo i Txema García
Traducció: Anna·Maria Corredor i Judit Pujadó
Títol original: Miradas en torno al Proceso. Del tablero catalán a 
la encrucijada basca
Primera edició: setembre 2018
356 pàgines · PVP: 21,90 €
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La dignitat de l’arbre. Com tractar amb respecte arbres i boscos

Un arbre és un ésser viu extraordinàriament 
lent des del nostre punt de vista de percep·
ció del temps. Quan un arbre comença a 
créixer i a desenvolupar la seva estructura 
adulta, va creant en el seu mateix cos les 
condicions per convertir·se progressiva·
ment en una ciutat per a insectes, fongs, 
ocells i altres animals, o fins i tot per ser 
el llit propici per a altres plantes, molses o 
líquens... L’arbre és un món sencer, és una 
construcció formidable i beneficiosa per a 
tota la naturalesa. Quan un arbre centenari emprèn el procés 
que el portarà fins a la mort, inicia un període que pot durar 
molts anys.

Autor: Pere Martínez
Il·lustració de la coberta: Montse Mayol

Il·lustracions interiors: M. Casalí
Primera edició: setembre 2019

224 pàgines
PVP: 17 €

6



46

Edicions Sidillà          Col·lecció Busca-raons

Com llegir l’aigua. Un viatge fascinant pels secrets de l’aigua

Des de Sussex fins a Oman, a través dels 
misteris glaçats de l'Antàrtida o de l'exòtica 
Polinèsia, l'aventurer i explorador Tristan 
Gooley ens revela els secrets de llacs, rius 
i oceans que ha descobert al llarg de les se·
ves expedicions. Però ho fa sempre partint 
d'allò que tots nosaltres podem compartir i 
observar fàcilment des de casa mateix.

L'aigua ens envolta, ens dona la vida 
i forma part de nosaltres. A mig camí del 
llibre d'aventures i de l'assaig filosòfic i lite·

rari, Com llegir l'aigua és una extraordinària guia moderna per 
connectar amb la natura, i una celebració de la curiositat i el 
coneixement. Es tracta d'una encertada combinació de viatges, 
ciència i cultura, d'una obra que, al capdavall, esdevé imprescin·
dible per a tots els amants de la natura.

Un llibre imprescindible per a navegants, mariners, neda·
dors, surfistes, pescadors...

Autor i fotografies: Tristan Gooley
Traduccció: Josep Pelfort
Il·lustració de la coberta: Montse Mayol
Il·lustracions: David Granato
360 pàgines · PVP: 18,90 €
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Guia per a caminants. Sobre el significat de pistes i senyals i l’art 
de fer prediccions i deduccions

Autor: Tristan Gooley
Traducció: Josep Pelfort i Núria Solano Dalmau

Il·lustracions coberta: Montse Mayol 
Il·lustracions interiors: David Granato 

Primera edició: gener 2021
382 pàgines · Preu: 19,90

La guia més actual per descobrir tot allò 
que la terra, el sol, les estrelles, els arbres, 
els animals, el cel i els núvols et poden re·
velar, si saps què cal buscar. Aquest llibre 
és el resultat de dues dècades d'experiència 
capdavantera en l'art de buscar senyals en la 
natura, i de sis anys d'ensenyament, recerca 
i escriptura dels nous coneixements. En cap 
altre llibre s'hi pot trobar una quantitat tan 
gran de pistes i senyals per al caminant.
A més de ser la guia més extensa de navega·
ció natural, també conté pistes per a preveure el temps, fer rutes 
pel bosc i caminades per la ciutat, passejades arran de costa i de 
nit, i moltes més observacions concretes i útils.

10
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Com discutir amb un gat. 
Guia de l’art de la persuasió per a humans

Els gats són uns manipuladors molt hàbils 
que us poden fer fer el que sigui amb un 
parell de miols. Però proveu de fer·los fer 
el que vosaltres voleu… Encara que és molt 
difícil, persuadir un gat és possible. Després 
d’aconseguir·ho, persuadir les persones és
bufar i fer ampolles.

Amb Com discutir amb un gat apren·
dreu a: Argumentar lògicament, encara que 
el vostre oponent sigui irracional i pelut. 
Perfeccionar el vostre temps de resposta. 

Calcular exactament quan heu d’atacar. Trobar el llenguatge 
corporal, el to i el gest impecables, igual com ho fan els gats. 
Dominar el decòrum: L’art de congeniar amb els gats, inversors 
de risc, o persones. Fer que algú faci alguna cosa o que pari de 
fer·la. Guanyar·vos el respecte i la lleialtat de qualsevol ésser 
viu. I quin serà el resultat? Una resolució feliç, amb sort lliure 
d’esgarrapades.

Autor: Jay Heinrichs
Traducció: Aurora Ballester
PVP: 16 €
184 pàgines
Primera edició: gener 2020. Segona edició: juny 2020
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Refugis remots. Un viatge als confins salvatges de la Terra

Encara hi ha llocs salvatges al nostre ata·
peït planeta. Partint d’uns quants viatges 
personals, Dan Richards explora l’atractiu 
dels refugis a les muntanyes, boscos, oce·
ans i deserts més llunyans. Són paisatges 
que parlen del temps profund, l’escala dels 
quals ens pot fer caure de cul i abaixar·nos 
els fums. La naturalesa indòmita d’aquests 
llocs forma part de la seva bellesa i, des de 
fa temps, han atret tota mena d’aventurers, 
artistes i gent espiritual. Tal vegada és irònic 
que aquells que cerquen el silenci, l’aïllament i l’aventura de les 
terres salvatges tot sovint hagin de fer cap a les barraques, bot-
hies, campaments i refugis creats per l’home. Una part de l’en·
cant d’aquests refugis és la seva simplicitat, amb una estructura 
prou forta per resistir el mal temps, però alhora prou simple per 
no desviar l’atenció del món natural que els envolta.

Autor: Dan Richards
Traducció: Marià Pitarque

PVP: 20 €
326 pàgines

Primera edició: març 2020
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de Vicent Marqués

Volum 1. Octubre 2018. Les salses · Els aperitius · Les ensalades 
· Les sopes. PVP: 39 €
Volum 2. Octubre 2019. Les olles · Les verdures: PVP: 30 €
Volum 3. Octubre 2020. Els llegums · L'arròs · La pasta: PVP: 30 €
Volum 4. Octubre 2021. El peix · El marisc · Els cefalòpodes
Volum 5. Octubre 2022. El bacallà · La carn · Els menuts
Volum 6. Octubre 2023. Aviram · Conill · Caça 
Volum 7. Octubre 2024. Guisats · Ous i truites
Volum 8. Octubre 2025. Els bolets · Mandonguilles i croquetes 
· Caragols i granotes · Fetge gras · Pa i companatge · Coques i 
panades
Volum 9. Octubre 2026. Les postres · Els confits · Les coques 
dolces · Els pastissos
Volum 10. Octubre 2027. El rebost · Els embotits · Els format·
ges · Orxates i gelats · Els vins · Els licors
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de Vicent Marqués

Les cuines catalana i occitana són cuines germanes. Les relaci·
ons històriques, lingüístiques i culturals entre els antics regnes, 
comtats i regions d’aquests dos grans territoris, així com el fet 
de viure en unes terres amb un passat i unes condicions climà·
tiques semblants han propiciat l’existència d’una de les millors 
cuines del món, amb un caràcter i unes particularitats tan des·
tacades que des de la mateixa edat mitjana es va reivindicar en 
diferents receptaris i manuals on es compilava i es preservava. 
Vicent Marqués ha dedicat la seva vida a compendiar la història 
d’aquesta cuina.

En cada volum ens ofereix 200 monografies i més de 300 
receptes que ens expliquen, no només com els hem de cuinar, 
sinó el recorregut històric, filològic, literari i cultural d’uns plats 
i d’unes receptes que conformen el corpus de la cuina que com·
partim la gent dels Països Catalans i d’Occitània.

Autor: Vicent Marqués
Il·lustracions: Montse Mayol
900 pàgines
Enquadernació amb tapa dura

L’any 2019, el segon volum la Història 
de la cuina catalana i occitana va ser 

considerada com el The best of the world 
dels Gourmand world Cookbook Awards 

dels llibres d’història de la cuina.
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El llibre del recuit. Vida i miracles d’un llevant de taula

Aquest és el primer llibre que s’ha escrit 
mai sobre el recuit. Fa només un parell 
de generacions, moltes pageses el feien a 
partir de la llet, sobretot d’ovella, i avui el 
continuen fent alguns artesans. Volguda·
ment o no, al recuit se l’ha confós amb el 
mató, amb la quallada o amb el brossat... 
Però és una altra cosa. Per a Josep Pla, el 

recuit és «de totes les formes de llet quallada que apareixen en el 
mercat, la de més qualitat» i «no té possible rival.»

Jordi Bonet·Coll ha sabut crear al voltant del recuit una ve·
ritable biografia intensa i apassionada, fresca i intel·ligent, que 
dona veu a les persones que en feien i a tot un món que girava 
entorn de la seva elaboració i venda. Pel camí, també ha recu·
perat les paraules i les receptes, una forma ancestral i popular 
de transformar la llet en una menja exquisida. De la seva mà 
visitarem pastors, ovelles i recuiteres i acabarem, segur, volent 
ficar·hi cullerada.

Autor: Jordi Bonet·Coll
182 pàgines
Primera edició: novembre 2012
PVP: 16 € 
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El llibre dels embotits

Catalunya és terra d’embotits. La majoria 
els elaborem amb carn de porc, tot i que 
també en fem de senglar o de xai. Tradi·
cionalment la matança del porc constituïa 
la festa més important que se celebrava als 
masos.
Elaboradors reconeguts d’embotits tra·
dicionals ens expliquen tots els secrets de 
l’elaboració del fuet i de la llonganissa de Vic, de la llonganissa 
de la Cerdanya, del xolís del Pallars i del paltruc de l’Empordà. 
Hi trobareu, però moltes altres receptes, des dels embotits més 
coneguts com la baldana o el botifarró, passant per les diferents 
varietats de botifarra com ara la catalana, la de llengua, la d’ou, 
la de perol, els bulls o bisbes, fins a la sobrassada, la somalla, el 
pa de fetge, el paté, la baiona, el pernil o la girella i alguns que 
són a punt de perdre’s, com el sac d’ossos o els gossets.
Totes les receptes explicades pas a pas per poder elaborar a casa 
els millors embotits de la nostra tradició.

Autor: Gerard Buxeda
Fotografies: Judit Pujadó

224 pàgines
Primera edició: gener 2016

Preu: 15 €
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Catalunya bull. 
El llibre de les sopes, els ranxos i les escudelles populars

A Catalunya, cada any, hi ha cinquanta 
pobles i ciutats que treuen les calderes o 
els perols al carrer per cuinar una escudella 
que després menjaran veïns i passavolants. 
Molts ho fan per Carnestoltes seguint una 
tradició que diu que abans, en temps re·
culats, els senyors feudals convidaven vas·
salls i pobres a un àpat untuós a les envistes 

de la Quaresma. D’altres ho fan per Nadal, per alimentar fires. 
També se’n fan en algunes romeries o festes populars. Tots sa·
ben que cada escudella que fan contribueix a fer poble. Molts 
reivindiquen que aquesta festa gastronòmica popular sigui reco·
neguda oficialment.

Per fer aquest llibre hem parlat amb gent de tot el país i hem 
constatat que Catalunya bull. Ens han explicat com, quan i per 
què ens agrada tant l’escudella i ens agrada també tant menjar·la 
en bona companyia. Tots ells ens han deixat, a més, les receptes 
que fan cada any, perquè no es perdin i per si les volem fer a casa. 
Per primer cop deixem testimoni d’una tradició popular que fa 
sortir al carrer unes 100.000 persones.
Autora: Judit Pujadó
Pròleg: Pep Salsetes
Primera edició: octubre 2016
286 pàgines · PVP: 20 €
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La gastronomia dels camins
Més de cent receptes de cuina fetes amb plantes boscanes

Ja fa anys que la Marisa Benavente i la Pi·
lar Herrera es dediquen a l’etnobotànica. 
Formen part del grup de recerca Flora Ca·
talana. Sempre que poden surten a buscar 
plantes, baies i fruites boscanes que, anti·
gament, havien format part de l’alimen·
tació tradicional i que, avui, són pràcti·
cament oblidades. A partir de les setanta 
plantes més habituals al nostre país ens proposen més de cent 
receptes per tornar·les a incorporar a la nostra cuina. Bunyols 
de malva, cruixents de borratja, torradetes d’avet, xips d’heura 
de terra, lasanya de bolets i ortigues, trinxant de patata i blets o 
crema de reina dels prats són algunes de les propostes que fan. 
A més a més, en aquest llibre trobareu tota la informació sobre 
com i quant recol·lectar cada planta i sobre les propietats que 
aporten a la nostra alimentació. 

Autores: Marisa Benavente i Pilar Herrera
Pròleg: Xavier Uriarte

268 pàgines
Primera edició: maig 2017· Segona edició: maig 2019

PVP: 20 €
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Manual fàcil per fer ratafia i altres licors casolans

La ratafia és un dels licors que s’ha fet a 
moltes cases de Catalunya des de temps 
antic. Però no és l’únic licor casolà perquè 
també es fan licors com la granadina, el vi 
de nous, l’aiguanaf, el licor de codony o 
el de menta. També els trobareu en aquest 
Manual. Hi ha moltes maneres diferents 
de fer tots aquests licors. El resultat canvia 

segons les receptes que es segueixen, segons els costums de cada 
zona i també segons qui els fa. Són, per tant, receptes vives i no 
mortes, variades i no úniques. És per això que el gust, el color i 
la dolçor de cada ratafia depenen del que s’hi posi o de la quan·
titat que s’hi posi, però també de qui els faci.

Si ja feu, doncs, ratafia, aquest Manual us pot ajudar a desco·
brir plantes que encara no utilitzeu i us pot ajudar a conèixer no·
ves maneres de fer·ne o de millorar·ho. Hi trobareu la vella savi·
esa d’aquells que han ensenyat a fer ratafia o qualsevol d’aquells 
altres licors molt abans que vosaltres. I també hi trobareu una 
bona excusa per voltar pel nostre país i poder conèixer gent que 
comparteix la vostra afició i la vostra satisfacció de contribuir a 
què continuï.
Autora: Meritxell Palmada
192 pàgines · PVP: 16 €
Primera edició: març 2018
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Edicions Sidillà Col·lecció el bou mascard

Els noms populars de núvols, boires i vents del Baix Empordà

Ja fa més de vint anys que l’Albert Manent te·
nia l’objectiu d’aplegar els noms populars dels 
núvols, les boires i els vents a Catalunya. Amb 
l’ajuda d’en Joan Cervera i de diversos col·la·
boradors va aconseguir publicar una vintena 
de volums referents a diferents comarques.
Per escriure’ls els seus autors es posaven en 
contacte amb persones grans de cada munici·
pi, sobretot amb pagesos, pescadors o pastors; 
persones, en definitiva, que encara mantenien 
una relació estreta amb el món d’abans i amb 
la tradició. Les trobades i l’aplec de materials no tenia cap altre 
objectiu que deixar testimoni escrit de la riquesa de la nostra 
llengua.

Autors: Albert Manent, Joan Cervera, Lídia Cruset, Rosa M. 
Massegosa i Salvador Vega

Il·lustracions: David Granato
Primera edició: novembre 2014

PVP: 12 € 
144 pàgines
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Edicions Sidillà         Col·lecció el Trebinell

Cabretes al país de les meravelles

Se sap que fa molts anys, tants com 600, 
havia existit una cabra diferent de les al·
tres: era la cabra catalana. Quan ja es pen·
saven que no en quedava cap més, cap ni 
una, van trobar el ramat de l’Antoni Pe·
llisser, que en tenia unes quantes i les feia 
pasturar per les terres del Montsec, a Sant 
Salvador de Toló. Va ser un descobriment 

insòlit, sensacional. Qui havia de dir que un sol pastor hagués 
aconseguit preservar tota una espècie?

Aquí teniu com hem imaginat nosaltres la història de les cabre·
tes catalanes.

Il·lustracions: Montse Mayol
Text: Montse Vila
36 pàgines
PVP: 10 € 
Primera edició: gener 2014
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Edicions Sidillà         Col·lecció el Trebinell

L’1 d’octubre explicat a la menuda

Fa anys que anem a manifestacions cada 
11 de setembre. Hem fet consultes i con·
centracions, sovint amb els nostres fills. Per 
a ells ja és una tradició més del calendari. 
Però l’1 d’octubre va ser diferent perquè 
ens hi va convocar per primera vegada el 
nostre govern i tots els catalans vam tenir 
el dret de manifestar·nos votant.
Per fer·lo possible, molts vam dormir als col·legis, vam defensar 
els llocs de votació, vam cantar, vam cridar, vam riure, vam es·
pantar·nos, i sobretot vam votar. Però aquell dia va semblar que 
s’havia avançat la castanyada. Què va passar?
Per què vam votar l’1 d’octubre?

Text: Adrià Pujol Cruells
Il·lustracions: Marta R. Gustems

Edició en tapa dura. Primera edició: abril 2018
22 pàgines
PVP: 14 €
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Edicions Sidillà  Col·lecció el Trebinell

L’àvia de la Maria és trementinaire. La seva 
mare també sap l’ofici. Com que l’àvia ja 
és gran, aquest any la mare de la Maria 
li demana si la vol acompanyar a vendre 
les plantes i els remeis que han preparat 
durant l’any. S’estaran uns quants dies 
voltant per cases, masos i pobles del país 
carregades d’herbes, d’ungüents, d’olis 

guaridors, de tintures i de xarops. La Maria aprendrà a fer·ne i 
es farà una farmaciola amb les plantes remeieres més necessàries. 
Voleu aprendre’n vosaltres també? 

Maria, la trementinaire

Il·lustracions de Marta R. Gustems
Text de Dolors Salvador
52 pàgines
PVP: 14 € 
Primera edició: març 2021
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Edicions Sidillà  Especials

Quadern de viatge

Les planes del Quadern de Viatge us perme·
tran deixar un record de les vostres excursi·
ons i sortides. Hem escrit uns apunts sobre 
els rius, les munatnyes, els senders i altres 
elements patrimonials que hi ha al nostre 
país. També sobre coses que es diuen o que 
es deien, que es fan o que es feien. Pensem 
que us ajudaran a conèixer·lo millor.
Aneu on aneu, gràcies al codi QR i al vos·
tre mòbil, portareu informació dels refugis, 
dels albergs i dels establiments de turisme 
rural de cada comarca. Bon viatge!

Il·lustracions: Llensa Llensa
Textos: J. Pujadó i X. Cortadellas

Primera edició: juny 2013
256 pàgines

Tancament amb gomes de tres colors diferents.
PVP. 12.90 € · Exhaurit
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Tombes & lletres

«L’amor no cau mai». Clementina 
Arderiu i Carles Riba van fer es·
culpir aquesta divisa a la tomba del 
cementiri de Sarrià on reposen. A 
Tombes & lletres els homenatgem, 
juntament amb 40 escriptors més 
de la nostra literatura, clàssics o en 
camí de convertir·s’hi. Hem buscat 
les tombes de tots ells arreu dels Pa·

ïsos Catalans, les hem fotografiades i hem convidat 41 autors a 
escriure un text. El resultat és aquest llibre, 41 textos que parlen 
de cadascun d’ells, plens d’històries, de records, de versos, de 
ficcions i, sobretot, de reconeixements. Perquè la gent morim, 
però els escrits queden. És per això que el lloc on reposa algú 
capaç d’imaginar un món propi i capaç de fer·lo arribar i sentir 
als lectors, no és mai un lloc mort, és un lloc de silenci ple de 
paraules que podran reviure un i mil altre cops.

Diversos autors
Fotografies: Judit Pujadó i Eduard Punset
Primera edició: març 2011
PVP: 15 € 
144 pàgines
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Properes publicacions

Tornar a cosir. Fes-te la teva roba, de Maria Gispert i Judit Roma. 
Maig 2021.

Fets d’armes de Catalunya, de Cinta Arasa i Carles Arbat. Setem·
bre 2021.

Natures, onze relats d’autors catalans. Amb Mònica Batet, Joan 
Benesiu, Núria Cadenes, Melcior Comes, Carlota Gurt, 
Jordi Lara, Laia Llobera, Miquel Martín, Adrià Pujol, Si·
mona Škrabec i Joan Todó, amb il·lustracions de Montse 
Mayol. Setembre 2021.

Història de la cuina catalana i occitana, volum IV, de Vicent 
Marqués. Octubre de 2021.

Quan els pobles no tenien nom. Els orígens llegendaris de les ciutats 
i viles catalanes, de Miquel Martín i Serra. Octubre de 
2021.

El naufragi de Catalunya, d’Alan Ryder. Traducció d’Eva Pinos 
Garcia. Pròleg de Flocel Sabaté. Gener 2022.

Remeis naturals per a gossos i gats, de Sylvie Hampikian i Aman·
dine Geers. Traducció d’Anna·Maria Corredor. 2022.

Petits cossos d’aigua, de Nina Mingya Poweles. 1r premi Nan 
Sepherd de literatura de paisatge. 2022.

El llibre del formatge. Manual pràctic, de Marta Roger. 2022.
El pont de les Dobles, de Josep Matas. 2022.



Ens trobareu al web:
www.edicionssidilla.cat

podeu contactar amb nosaltres al correu:
info@edicionssidilla.cat

i als telèfons: 628269186 i 669607516.
Us podeu subscriure a les nostres novetats escrivint·nos a:

info@edicionssidilla.cat
Distribueix els nostres llibres Xarxa de llibres

932096941 i info@xarxadellibres.cat

També som a:
Plaça dels Jueus, s/n de Besalú

(contacteu·nos abans per confirmar que hi som)

Edicions Sidillà és una editorial catalana independent nascuda 
al Baix Empordà (la Bisbal d’Empordà)


