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MAIG
 

2021

Aparadors agermanats 
Del 3 al 8 de maig 
Passeja pel comerç de 
Tremp i descobreix artesa-
nia i aliments de proximitat.

Mercat firal 
El 8 de maig acostat a les 
places de Tremp i participa 
d’activitats i tallers Pallars 
terra de corder.

Tasta l’autèntica casso-
la de corder del Pallars
Tot el cap de setmana als 
restaurants trempolins.

Durant el mes de maig, 
bars, restaurants i car-
nisseries de la comarca 

tenen ofertes i 
promocions

 per a tu!

Més informació a www.ajuntamentdetremp.cat i a la web www.alteugust.coms-

mod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis 
ORGANITZA: COL·LABORA:





Llegint aquest llibre m’ha vingut a la memòria una anècdota. 
Abans de la guerra, al poble de la Vall d’Àssua d’on era la 
mare, va arribar un pastor. Potser parlava més d’una llengua, 
potser era eixerit, l’aire independent no li devia faltar, el cas 
és que els va caure en gràcia a totes les noies. 

És cert que ens agrada, tot passant, veure la figura del pastor 
enmig del ramat en un prat verd. Un personatge solitari que 
fa una feina a la qual podem acumular trets ideals. Però avui 
sabem que es tracta d’una professió esforçada, que exigeix 
coneixements i habilitats variades, disponibilitat continuada, 
i que, si no és per tradició o voluntat,  poques persones la 
trien. 

M’han portat a la infantesa tres de les paraules que tenen 
part en el vocabulari de la ramaderia. Esquerar, enreulat i es-
canat. Alguns mots són com anelles exposades a sol i serena. 
Al cap dels anys te´ls trobes esperant; se’t lliuren lluents i 
humils perquè t’hi tornis a connectar.

Em sembla important haver definit el Pallars com a terra de 
corder. La cria és abundant i de qualitat, amb el valor afegit 
de la raça autòctona, l’ovella xisqueta, que s’adapta millor 
que d’altres a la muntanya i al fred.

Al voltant dels corders, tota una colla d’oficis, de product-
es. Els xolladors, que abans tenien un paper de pes ja que 
la llana es valorava molt. La llet, que porta a la fabricació 
de formatge, com el serrat d’ovella i el tupí. La carn, amb 
receptes tan variades, que aspira a un consum més gran.

Les persones implicades en el tema del corder, que ho són 
des de diferents àmbits, compten avui amb coneixements 
sobre alimentació i amb la rapidesa de les comunicacions. 
Estic certa que la seva unió donarà força a aquesta branca 
de l’economia pallaresa. A més, suposarà conservar una 
tradició centenària, un veritable patrimoni. 
                                                                                               

  Maria Barbal

Podeu comprar el llibre Pallars terra de corder a les següents llibreries de la comarca: 

TREMP: 
Llibreria Bochaca   La Central   La Singratalla

LA POBLA DE SEGUR:
Llibreria Chalamanch  El Tinter











La Masovera
Rbla. Doctor Pearson 29 

www.lamasovera.cat/botiga  
     Instagram:cervesamasovera 

Facebook:cervesamasovera

OcreFerroart
www.ocreferroart.com
Instagram: ocreferroart
Facebook: Ocreferroart









Atzar
Rbla. Doctor Pearson, 2

Instagram: atzarmodatremp
Facebook: evatremp

Flors clothes with natural dyes 
 www.florsnaturaldyes.com

Instagram: flors_naturaldyes
Facebook: Flors natural dyes
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#PallarsTerradeCorder


