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quest llibre és un viatge en el temps i un passeig pel Tremp 
desaparegut, amb una acurada selecció de fotografies des de 
final del segle xix fins als anys setanta del segle xx. Unes 
imatges que permeten redescobrir espais perduts o modi-
ficats del paisatge urbà, des del seu cor fins als afores, però 
també vivències i emocions d’una vila pallaresa, esdevingu-

da ciutat i capital de comarca amb un creixement pausat i sense sotracs. 
Una invitació a conèixer el Tremp pretèrit, a mantenir-ne la memòria i a 
refermar-ne la identitat.

És historiador i arxiver. 
Treballa a l’Ajuntament de 
Barcelona en el sector de la 
cultura i és autor de llibres 
de temàtica pallaresa, com 
ara una crònica gràfica sobre 
el procés de l’electrificació. 

És doctor en història me-
dieval i arxiver especialista 
en documentació notarial. 
Ha estat professor univer-
sitari i és autor de nom-
brosos llibres, els darrers 
d’història del Pallars. 

XAVIER TARRAUBELLA 

LAUREÀ PAGAROLAS A
C O M A R C A  D E

PA L L A R S  J U S S À
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Aquest llibre és un viatge en el temps i un passeig pel 
Tremp desaparegut, amb una acurada selecció de foto-
grafies des de final del segle xix fins als anys setanta del 
segle xx. Unes imatges que permeten redescobrir espais 
perduts o modificats del paisatge urbà, des del seu cor 
fins als afores, però també vivències i emocions d’una 
vila pallaresa, esdevinguda ciutat i capital de comarca 
amb un creixement pausat i sense sotracs. Una invitació 
a conèixer el Tremp pretèrit, a mantenir-ne la memòria i a 
refermar-ne la identitat.
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