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Viure el procés de sembrar una llavor i al
cap d’unes setmanes poder-ne menjar
els fruits continua essent un privilegi,
continua constituint una il·lusió ben plausible.

Tornar a pagès
Manual pràctic d’horticultura

Nil Barceló
Il·lustracions de Judit Roma
Tothom que ha tingut un hort, tothom que ha conreat i que ha consumit els seus propis
aliments parla de les satisfaccions que proporciona 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, curulls 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 pagès 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. També ens explica
com podeu conservar els productes de l’hort per anar-los consumint al llarg de l’any i com
podeu eliminar ecològicament les plagues que poden afectar els conreus. Tornar a pagès
acaba donant pistes, a més, dels animals que poden contribuir a l’èxit d’una petita explotació
que produeixi tot el que necessiteu per viure millor.

“De llibres sobre agricultura o sobre ramaderia n’hi ha uns quants. Molts d’aquests llibres, però,
són traduccions d’altres llengües i sovint estan poc adaptats al nostre clima (un clima, val a dir,
forca variat perquè la geografia catalana també ho és) i allunyats dels usos, dels costums, i de
les varietats de sols i d’hortalisses o d’arbres fruiters de casa nostra. És per això que vam pensar
a editar un llibre que fos una guia practica per tornar a pagès, és a dir, un llibre que servis per
saber com sembrar, com plantar, com tenir cura del que hem plantat i sembrat, i, finalment, per
poder menjar els propis aliments, plantats a la terrassa, al tros de terra que hi ha darrere de
casa, o en un mas de tota la vida. Viure el procés de sembrar una llavor i al cap d’unes setmanes
poder-ne menjar els fruits continua essent un privilegi, continua constituint una il·lusió ben
plausible.”
Xavier Cortadellas i Judit Pujadó,
editors Edicions Sidillà
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Nil Barceló va néixer a Santa Eulàlia de Riuprimer l’any 1992.
És graduat en Periodisme i Comunicació Audiovisual. Fill d’una
família vinculada a l’agricultura i la ramaderia, ha viscut tota la vida
en contacte directe amb la natura i el món rural. Li encanta caminar
i perdre’s per paratges naturals. D’aquesta manera, juntament amb
l’afició per viatjar, ha pogut conèixer de primera mà el mètode de
vida a les zones rurals i més aïllades de països com Japó, Nepal o
Corea del Sud.

Fragment del pròleg
[...] Aquells que som de pagès o que hi hem viscut a prop, sabem que la vida
a pagès és tan extraordinària com difícil, i potser això és el que la fa tan
interessant. Seguir el curs de la mare natura i lligar-lo amb el creixement
vegetatiu de les plantes, amb el comportament dels animals, amb l’estat
d’ànim de les persones que hi treballen i hi viuen és una ciència que només
pot dominar qui s’estima de veritat els limitats recursos naturals de què
disposem. Cuidar d’aquests recursos és una tasca de tothom, tot i que, aquell
qui en viu i que hi viu, n’és el més interessat. I així ho fa, lluny de les crítiques
de la ignorància il·lustrada.
Entendre la floració, saber quan cal plantar les patates, com fer un formatge
de llet de cabra... són coses que qualsevol que pugui i vulgui pot fer. Això no
va en contra del negoci del professional del sector, ans al contrari, la
divulgació i l’interès per les coses les fa més visibles i les magnifica.
Aquest llibre vol donar a conèixer com és aquesta vida pagesa, envoltada per
l’entorn rural que la caracteritza i vol fer-ho sense oblidar la globalitat del
sector primari. Conèixer com i que s’ha de fer per conrear, per cuidar els
animals o per elaborar els productes bàsics de la nostra alimentació
converteix la vida pagesa en una vida més sana i natural i, a més, més propera.
[...]
Miquel Rusiñol i Tarrés
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Tornar a pagès és una gran eina per a tots aquells i
aquelles que volen tornar a la terra i a tots aquells i aquelles
que volen reconquerir petits espais urbans per gaudir del
plaer de menjar els seus propis aliments.
L’autor, Nil Barceló, farà tallers pràctics en què, entre d’altres ensenyarà:
*/ Com distingir els tipus de sòl que tenim i com millorar-lo i preparar-lo per fer un
bon hort. * Quines eines podem fer servir i en què ens ajudaran. */ Quins gadgets i
app ens poden ajudar. */ Curiositats pràctiques sobre algunes hortalisses: com
plantar els alls, com treure els cavallons de les tomaqueres, etc. */ Les malalties més
freqüents. */ Com distingir els diferents cereals més comuns al país.

Presentacions / tallers programats
27 de febrer, a les 19.45 h, Llibreria Oryx - Barcelona
5 de març, a les 19.30 h, Abacus – Manresa
14 de març, a les 12.00 h, Llibreria Pebre Negre - Barcelona
20 de març, a les 19.00 h, Llibreria Adserà – Tarragona
16 de maig, a les 18.00 h, Muntanya de Llibres - Vic

Tornar a pagès Manual pràctic d’horticultura
Nil Barceló
Il·lustracions de Judit Roma
ISBN 978-949281-9-2
Pàgines: 332
PVP 22,00 €
Edicions Sidillà

Contacte premsa: Chordà Comunicació | neus@neuschorda.com | mòbil 630043672

