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Una estrella
molt peculiar
Aquesta matinada
actuava, en l’inici de la
festa major, el
discjòquei Steve Aoki,
una de les figures del
gremi, que va tindre la
mala sort de ser un
dels que punxaven el
dia de la tragèdia del
Madrid Arena. Però
s’ha guanyat fama
internacional, fins
al punt que és dels
pocs artistes que es
desplacen en jet
privat, i així va arribar
ahir a l’aeroport
d’Alguaire. I tot just
aterrar a la pista va
començar a tallar-se
les ungles de les mans
i els peus davant de
l’estupor dels que el
rebien, algun fan,
fotògrafs i gent de
l’organització. L’home
s’ho va prendre amb
calma i va procedir a
fer-se la manicura
mentre portaven el
seu equipatge al
cotxe per traslladar-lo
a un hotel de luxe,
però sense parlar amb
la premsa. Ahir a la nit
havia de punxar poc
més d’una hora i el
seu caixet és de
40.000 euros.

ANNA SÀEZ || EL RETROVISOR

S
i et dius Caterina Albert, ja et
pots espavilar, perquè estàs cri-
dada a fer grans coses. Un segle
abans que jo nasqués va arribar

a aquesta vall de llàgrimes una nena
que, amb només catorze anys, va escriu-
re Parricidi i, de passada, es va inventar
un nou gènere literari, el drama rural.
No és estrany, doncs, que abans de fer
els trenta guanyés uns Jocs Florals. Bé,
sí que n’era, d’estrany. Quan es va saber
que una senyoreta de casa bona es de-
dicava a escriure en lloc de buscar ma-
rit es va armar un bon escàndol. Prou
perquè CaterinaAlbert decidís conver-
tir-se enVíctor Català. Massa comenta-
ris que havia d’aguantar per no haver-
se casat. No es volia buscar més proble-
mes, així que es va disfressar amb un
pseudònim i va portar els pantalons de
la literatura catalana a principis del se-
gle XX.També es deia CaterinaAlbert
la dona de l’últim comte del Pallars, Hug Roger III.
Som a finals del segle XV. El rei Joan II no porta gai-
re bé que se li resisteixi aquest darrer comtat català
independent, així que li deixa en herència al seu fill
Ferran l’enemistat amb Hug Roger. La guerra està ser-
vida. Ferran, a qui el seu matrimoni amb Isabel de Cas-

tella havia convertit en el totpoderós rei
Catòlic, ordena a un home de la seua
màxima confiança, el comte de Cardo-
na, que conquereixi el Pallars aprofitant
que Hug Roger és a França. Serà un pas-
seig militar. L’exèrcit reial el formen més
de mil soldats que ho tenen molt fàcil
–a priori– per vèncer la trentena d’ho-
mes que protegeixen la dona del comte
rebel i la seua filla.Aquest va ser el gran
error del comte de Cardona i el rei que
tanto monta. CaterinaAlbert no era la
fràgil damisel·la que esperaven espan-
tar amb l’exhibició de testosterona al
peu de la muralla de la fortalesa de
València d’Àneu. La comtessa no està
disposada a regalar res i lluita ferotge-
ment. El setge s’allarga més de tres
anys, per a desesperació del rei i del seu
home de confiança, que morirà en el
camp de batalla sense haver vençut
aquesta brava pallaresa. Exhausta, aca-

barà capitulant davant el fill de Cardona. El castell es
converteix en un símbol de resistència que FelipV –qui
si no?– farà enderrocar segles després. Si mai visiten
el conjunt arqueològic deValència d’Àneu no es dei-
xin enganyar per les aparences.Aquelles pedres s’han
pagat massa cares per deixar-les perdre.

Presidenta popular
del Govern d’Aragó,
on les Corts van con-
sumar ahir el ridícul
històric d’intentar eli-
minar el català per la
via d’una llei.

L. Fernanda Rudi

Director general de
CàrniesVilaró, firma
que ja era insolvent
quan va comprar l’es-
corxador de Mollerus-
sa, segons l’adminis-
tració judicial.

Javier Frade

Director general de
Prevenció i Extinció
d’Incendis, que veu
reduïts els efectius per
a aquesta campanya,
cosa que complica
l’eficàcia del servei.

Ramon Parés

Metge del Clínic i de
Sant Joan de Déu
que va operar amb
èxit un fetus al ven-
tre matern d’una obs-
trucció completa de
laringe.

la imatge
deldia
Els agrònoms
es diverteixen
Fidels a la tradició, els
futurs enginyers agrò-
noms de la UdL, estudis
que compleixen 40 anys,
es van omplir ahir de fang
en una gimcana amb
200 participants, com a
precolofó d’una festa que
indica que el final de curs
s’atansa. La música va
tancar la jornada.

AMADO FORROLLA

Ladonaqueno es rendia

Caterina Albert

no sembla un nom

gaire comú, però

ja n’han passat

dos a la història

Eduard Gratacós

DIVENDRES, 10 DE MAIG DEL 2013

l’ascensorprivatCorreu electrònic: asaezmateu@gmail.com · Twitter: @lukanora · Facebook: anna saez mateu · Blog: diaricomplice.blogspot.com

BiblioSort
Resaltado


