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Gràcies per
atendre’ns
Enviem des d’aquí el
nostre agraïment a
tots els veïns
d’Estaràs que van
atendre les nostres
trucades aquest
dissabte a la mitjanit
per recollir
informació sobre
l’assalt a una
família. Malgrat la
intempestivitat de
l’hora, la majoria ens
van tractar amb
amabilitat. Només hi
va haver excepcions
comptades, com ara
la de l’alcaldessa,
que es va mantindre
muda tant llavors
com durant tot el dia
d’ahir.

I gràcies per
llegir-nos
També fem el mateix
amb els nostres
lectors i aprofitem
per demanar-los
disculpes pels errors
que de vegades
cometem i que ens
saben tot el greu del
món, com l’errata de
dissabte d’“un gir de
360 graus”, de la qual
ens va donar compte
un lector.

MARTA ALÒS || VIURE PER VEURE

P
er sisè any consecutiu el Pallars
Sobirà ha tornat a reviure un dels
capítols més importants de la se-
va història. L’espectacle teatral

que mostra cada any una nova faceta del
darrer comte del Pallars, Hug Roger III,
té com a epicentre l’assetjament que va
sofrir el petit poble pallarès d’Olp durant
la guerra del Pallars l’any 1485.Abans
d’ahir, una mala caiguda mentre
plegàvem rossinyols, una pedra recober-
ta de molsa en va ser la culpable, ens va
impedir poder veure a Ribera de Cardós
l’escenificació d’enguany, sota la direcció
deToniAlcalde, que narra tots els pensa-
ments i records que passaven per la
memòria del comte l’últim dia de la seva
vida, l’any 1508, a la presó de Xàtiva, on
va morir. Recordo el primer any, el 2008,
que es va representar a la plaça d’Olp,
justament quan es commemorava el 500
aniversari de la mort del comte a la pre-
só de Xàtiva. Una de les actrius, la Concepció Canut,
me’n va parlar entusiasmada.Aquell any la direcció de
l’obra va recaure en el bon amic Marcel·lí Borrell, tota
una garantia d’èxit. Des d’aleshores els escenaris han
anat caminant pel Pallars, des d’Olp, passant per Rialp,
Esterri, Peramea i Ribera de Cardós. La figura d’Hug

Roger III, a voltes encara força descone-
guda, és cabdal si volem entendre l’abast
de la gran guerra civil catalana durant el
segle XV, per tant d’una part de la nos-
tra història, que va arrasar el país de pun-
ta a punta.Aquest senyor de les mun-
tanyes, per alguns heroi, visionari, home
d’honor, i, per d’altres, un traïdor, que es
va negar a reconèixer elTrastàmara i que
va ser el cap militar suprem de la Gene-
ralitat, i que representava la dinastia
comtal més antiga de Catalunya, va pre-
tendre crear un estat pirinenc indepen-
dent. Un territori que havia d’anar des
de la Val d’Aran fins a la Serra del
Montsec i de la Ribagorça fins al Segre.
Un projecte que xocava frontalment amb
el rei Ferran d’Aragó. Davant del
Trastàmara tots s’hi van agenollar, el
comte de Cardona i tants altres que, tot
i conservar el títol, van incorporar els
seus territoris a la corona.Tots varen can-

viar de bàndol, tots menys Hug Roger III. L’aura de mis-
teri i de llegenda que envolta aquest personatge històric
retorna cada any al Pallars durant el mes d’agost. Una
de les personalitats més interessants i apassionants de
la història del nostre país: combatut, temut i admirat,
proscrit i bandejat. Un personatge que cal redescobrir.

Els ramaders del Piri-
neu culpen la conse-
lleria d’Economia de
l’impagament dels
ajuts a la producció
ecològica, que s’ele-
ven a un milió.

AndreuMas-Colell

L’entrenador argentí
es va estrenar amb
magnificència a la Lli-
ga com a tècnic del
Barça, amb golejada
d’escàndol davant del
Llevant (7-0).

GerardoMartino

Felicitem l’alcaldessa
de Llavorsí perquè
una vegada més el
concurs de gossos
d’atura va ser un èxit
de públic, amb uns
3.000 espectadors.

Anna Panisello

Marc Màrquez es me-
reix sortir en aquest
ascensor després d’un
altre gran triomf, però
donem l’alternativa a
l’Àlex pel seu primer
podi al Mundial.

la imatge
deldia
Aigua beneita
per a Cervera
Centenars de veïns de
Cervera van ser ahir fidels
a la tradició i van sortir a
rebre la comitiva que
portava l’aigua
miraculosa de Sant Magí
des de la Brufaganya. A la
nit hi va haver sopar i
ball, i aquest matí té lloc
el repartiment de l’aigua
a les cases del municipi.

CARMINA MARSIÑACH

El setged’Olp

ÀlexMàrquez
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Rosendo Manrique
Resaltado


