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El llibre
El Diccionari de sants històrics catalans ofereix, per primera vegada, el recull exhaustiu de
biografies de les santes i els sants que han viscut a Catalunya: des dels màrtirs de l’antiguitat
fins als més recents.
També hi trobarem aspectes relacionats amb la devoció de cada sant, amb la cultura popular i
amb l’art (els seus atributs principals i propostes de visita al patrimoni arquitectònic que se li
relaciona). És, també, una forma diferent que permet endinsar-nos en la nostra història i en les
tradicions populars.
L’autor
Joan Arimany i Juventeny (Manlleu, 1966) Llicenciat en Humanitats i diplomat en Educació
Social; postgrau en gestió i animació de la cultura popular. S’ha dedicat a la investigació en
l’àmbit de la religiositat popular recollint i difonent les manifestacions que se celebren
actualment mitjançant la publicació d’articles. Ha elaborat diferents treballs de recerca
etnològica vinculats a la temàtica, becats pel Centre de Promoció de la Cultura Popular i
Tradicional Catalana. És autor del llibre Devoció, festa i veïnat: capelletes de carrer i capelletes
de visita domiciliària a Manlleu.

De 1984 a 1989, va col·laborar en els mitjans de comunicació locals de Manlleu i entre 1999 i el
2001 va exercir la direcció de la revista El Ter. Del 1991-1995 fou regidor de cultura i jovent de
l’Ajuntament de Manlleu, i des de fa deu anys treballa a la Biblioteca Municipal.
La col·lecció Talaia
Vol aprofundir en la relació entre el cristianisme, la història de l’art, i la cultura popular. El primer
volum de Mn. Lluís Maria Vericat, Diccionari de símbols cristians, fa molt poc traspassat, ha
tingut una magnífica acollida, ja se n’han fet dues edicions.
L’editorial
Farell Editors pretenem divulgar i recuperar valors com el paisatge, les tradicions i la nostra
història col·lectiva, que no hem d'oblidar. El nostre principal objectiu és donar a conèixer
aspectes de la cultura catalana poc divulgats: cultura popular, llibres de muntanya, cuina
tradicional, història i patrimoni. L’editorial, fundada el 1998, vol ser una aposta de qualitat i rigor
en les seves publicacions.
Llibres d’Osona publicats:
Cavallers i Bandolers, Nyerros i Cadells a la ciutat i vegueria de Vic (1580-1615) ; Osona, 50
indrets amb encant; 100 Llegendes de la Plana de Vic; Collsacabra, paisatges i llegendes;
Collasacabra 1900-2000, imatges de la vida quotidiana; 111 Fonts del Montseny; Serrallonga,
el bandoler llegendari; Perot Rocaguinarda, cap de bandolers; La Sotsvegueria del Lluçanès
(1611-1716), etc.
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