LO BESTIAR ha estat la denominació
que s’ha utilitzat sempre a la Terreta
per a referir-se al ramat d’ovelles i de
cabres que ha constituït el principal
mitjà de vida dels seus pobles.

Aquesta recerca s’emmarca dins dels
interessos
de
L’Associació
pel
Patrimoni de la Terreta, a saber, la
recuperació –per tal que en quedi
constància documental per a les
generacions futures- d’alguns estils
de vida definitivament periclitats.

Es aquest l’imperatiu que ens mou a
aprofundir en la recuperació del nostre
llegat etnològic en uns moments en què
la vertiginosa transformació dels usos i
costums associats al món de la
ramaderia fan que segons quines
practiques que havien estat tradicionals
tinguin cada cop un caire més exòtic.

Centrat en l’àmbit de la Terreta,
s’inicia amb un cop d’ull al fenomen
de la transhumància i aporta una
descripció
de
les
principals
cabaneres que la travessen, alhora
que presenta un
recull bastant
exhaustiu de les marques de pega
i d’orella dels diferents senyals de
bestiar, la majoria dels quals, degut
a l’èxode massiu que va patir la
nostra comarca –sobretot durant els
anys seixanta- fa temps que ja han
passat avall.

Aquesta exposició s’entreté en alguns
aspectes de l’activitat ramadera del
darrer mig segle.

Segueix amb un repàs a les diferents
feines que cal anar escometent durant
l’anyada: xollar, marcar, conllocar….
Aquest repàs serveix per constatar
d’una manera evident la profunda
evolució que ha tingut lloc durant
aquests darrers anys en les maneres
de treballar amb el bestiar. Aquest
canvi radical també es pot observar

en les tècniques i els productes que
s’utilitzaven tradicionalment per a fer
front a les diferents malures i que han
estat substituïts per un seguit de
productes
farmacèutics
específics
completament desconeguts fa una
quarantena d’anys. Dediquem també
un apartat a mostrar els elements
més sumptuaris de la ramaderia: el
món dels crabons/crestons i la seva
esquelleria.
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EXPOSICIÓ:
“Lo bestiar. Evolució
dels costums ramaders
a la Terreta”

Aquesta liquidació d’unes maneres de
fer és també constatable en l’àmbit
de la llengua: el fet que una bona
part dels pastors actuals provinguin
de fora de les nostres contrades posa
en perill tot el patrimoni lingüístic
associat al món del bestiar.

Organitza:
Arxiu Comarcal del Pallars Jussà

Del 2 al 31 de juliol de 2018
Laborables: de 8 a 15 h
Vestíbul de l’Arxiu Comarcal del Pallars
Jussà
C/ Mercadal, 19 (Casa Sullà) – Tremp

Col·labora:

Consell Comarcal del Pallars Jussà

Conferència a càrrec del Sr. Aureli Barrull
Sala de conferències de l’Epicentre, Pg. del
Vall, 13 – Tremp
Dijous, 5 de juliol de 2018, a les 18 h

