La Comissió de Festes de Gombrèn
us desitja bona Festa Major
i us agraeix la vostra col·laboració

Notes:

· Guarniu els balcons durant la Festa Major amb senyeres i domassos.
· La Comissió de Festes recomana als participants del correfoc que
abans remullin amb aigua els mocadors que els cobreixin.
· Queda reservat el dret d’alteracions del programa si les necessitats ho
aconsellen.
· No s’admeten reclamacions si per causes de força major s’hagués de
suspendre algun dels actes programats o canviar-los de lloc.

A mode de salutació

FINAL D’ESTIU
Se’n va l’estiu.
Breu i ardoròs, ha estat
profundament intens i torbador.
Un somni s’ha esvanit per sempre,
i ara el vent
me n’anuncia un altre.
No detura
mai el seu curs, la vida.
I és el creure
que l’amor allibera, el que em manté
amb els ulls expectants altra vegada.
Miquel Martí i Pol
Amb aquest poema, com a principi i final, us desitjo una
molt bona festa major d’enguany i unes de molt millors per
a tots els anys que vindran.
Cèsar Ollé
Batlle de Gombrèn

Ajuntament
de Gombrèn

AGROCOMERÇ
MIR, S.L

C/ Coll Bardolet, 5
17530 Campdevànol
Tel. 610 286 258

Columna hel·lènica de la princesa Làscaris
Pati del castell de Mataplana S. XIII
Repassant imatges... an tigues fotos, de fa més d’una dècada, procedents de
viatges, entre elles he trobat una postal grega que recopilada d’un viatge a
Grècia em demostra que és de Delfos, amb les restes del temple d’Apol·lo,
crec un dels Deus màxim dels grecs, situat a prop del també cèlebre oracle
de Delfos. Detalls de columnes, amb altres fotos del meu arxiu, com també
del paisatge...
M’ocasiona un gran impacte l’estructura arquitectònica de cada una de les
antigues columnes del temple d’Apol·lo de Grècia al comparar-les amb la
única columna rodona que tenim al pati del castell, ubicada prop de l’accés
a l’escala pètria que ens porta al pis superior. La historia d’aquesta columna
se’m clarifica a partir d’haver estudiat a fons els dos volums de Mataplana
escrits per l’historiador insigne del Pallars, Sánchez Vilanova, recentment
traspassat, en els que lliga la historia de Mataplana, amb profusió de detalls
històrics molt ben avaluats, amb Làscaris de Grècia, que especifica que en
fou nomenada, pel seu jove gendre (un Mataplana), governadora de la
baronia de Mataplana.
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AUTOCARS

- Instal·lacions elèctriques
- Bobinatge motors
- Reparació maquinària portàtil
- Extintors
- Energies renovables

Gaudeix
del plaer de
BONA FESTA MAJOR!
viatjar amb nosaltres!
Pol. Ind. Rocafiguera nau 14
C/Progrés,17500
83 - RIPOLL
17500 RIPOLL
972 703 353

Tel. 972 703 012

www.electric-grup.com
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www.autocarsmir.com
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info@autocarsmir.com

Tel. 972 730 064
C. Major, 28 • 17530 CAMPDEVÀNOL

Aquesta historia és certament nova i breu: Làscaris vivia com a “viudeta
igual” al Pallars, al seu preciós castell, acompanyada de dues filles.
Raimon d’Urtx, baró de Mataplana, excels diplomàtic i facilitador de la
nació andorrana, anava des de La Seu d’Urgell (palau episcopal) passant
per la ruta pallaresa, fins al país del comte de Foix per posar d’acord al
bisbe urgellenc amb l’anomenat comte per bé d’obtenir un tractat afable
per Andorra, i ho aconseguí! Cal suposar que travessant el Pallars fou com
conegué a la princesa grega,al seu palau, vídua ja als dinou anys d’Arnau
Roger, comte de Pallars. Vivia en companyia de dues filles, una d’elles
anomenada Làscara.
Va ser ell, Raimon d’Urtx, com bon diplomàtic que era, qui advertí del perill
de la solteria femenina en un comtat com el de Pallars, a la princesa Làscaris,
del risc que corria de perdre el comtat.
Si el Rei s’assabentava que el Pallars estava sense comte i no casava
immediatament una de les seves dues filles amb un noble... Malament rai.
Per això decideix proposar el casament del seu fill Hug amb la filla L’ascara
de la comtessa vídua de Pallars. Així s’executà... Suposats els bons oficis del
baró Raimon d’Urtx.
Sembla ser que al cap d’un curt espai de temps, després d’aquesta boda,
Hug de Mataplana, fill de Raimon d’Urtx, ja marit de Làscara i per tant
comte de Pallars, segurament pel plausiblement difícil caràcter de la sogra
(Lascaris) i certament pel dur clima pallarès, li oferí de traspassar-la al casalpalau de Mataplana, òbviament de més bon clima i acordant nomenar-la
governadora de la baronia de Matalana.
Qual cosa de ben segur l’hi plagué, i així fou. Imposà un govern dur, sàdic,
cruel i capriciós. Tant, que acabà arruïnant la família. Reconvertí i remodelà,
doncs, el castell-palau de Mataplana de romànic a gòtic, això resultà
extraordinàriament onerós i empobrí tant l’economia de la baronia que el
seu gendre es veu en la tessitura d’haver-la de foragitar cap a Barcelona.
Làscaris tenia aleshores només vint anys.
Un cop a Barcelona enamora a l’almirall reial Guillem de Sarrià, que tenia al
port de Badalona tota la flota catalana que havia de fer-se a la mar per marxar
cap a Grècia. Aleshores el Rei Pere s’assabentà que la flota no salpava, ara
perquè no fa vent, ara perquè en fa massa, ara perquè s’acosten turmentes
fortes, i la flota no marxava mai, així que el Rei demanà a un notari que
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c/ Mestre Villaró, 3
Tel. 972 71 22 49 - 607 60 04 81
17530 CAMPDEVÀNOL
joprada@joprada.com
www.construccionsjoprada.com

investigues la causa de tant retard. Sabuda la causa el Rei ben enderiat ja,
se’n cansà i obligà a l’almirall a salpar deixant, segons es cita, a ella la
princesa Làscaris, dins un convent pagant-li l’estada bo i esperant el seu
retorn. A partir d’aquest moment ja no en tenim cap més noticia o referencia.
És plausible el que proposo: Jo crec que se l’endugué cap a Grècia amb tota
la flota, era el més fàcil, ja que es diu que morí en un altre convent (hipòtesi
no comprovada)
El novell comte de Pallars i baró de Mataplana i el seu fill, batejat Arnau,
per culpa de la sogra-avia, a més de arruïnats es veurien immersos a un
dur, seriós, detallat i costós judici a Barcelona per les sàdiques malvestats,
crueltats, mals usos i tortures comeses per la Làscaris governadora
que havia canviat l’estructura del castell de Mataplana,
passant-lo de romànic a gòtic amb rica ornamentació
pètria, com finalment es demostrà arqueològicament, com
també forma part d’aquesta opulència dilapidadora la
simplista i curta imitació de columna del temple d’Apol·lo.
Final: Els efectes de tant mala administració es feren sentir abastament.
Els comtes de Pallars es van veure forçats a vendre la baronia al baró de
Pinós que en vista del preu exigit per un jueu prestador-hipotecari, que amb
un llarg deute, els doblà la quantitat a pagar als Pinós pel castell i demés
possessions de Mataplana acaben venent-se part de la baronia. Només les
finques gombreneses acaben a mans dels monjos del monestir de St. Joan de
les Abadesses (no monges, que ja feia molts anys que no hi eren). Passant,
en fi, de la gloria a la pobresa.
Així s’acaba la nissaga Mataplana al Ripollès i Bergadà però neix de tot
plegat la cançó i amb ella la rica-eterna llegenda del Comte Arnau i
la viudeta igual que passà d’enriquida a explotada, abastament com a
tal, des dels inicis del S. XX per excelsos escriptors, poetes i dramaturgs
catalans de la renaixença. Fins encara avui dia, com tots nosaltres que
l’estimem en molt!
Eudald Maideu i Puig
Mataplana, estiu 2019

Hostatgeria i Restaurant

SANTUARI DE
MONTGRONY
(Gombrèn)

montgrony@montgrony.cat
www.elripolles.com/santuaridemontgrony

Tancat els dilluns
(excepte mesos d’estiu)
Per reserves: 972 198 022

Plaça Antoni M. Claret 2; Campdevànol

PROGRAMA

Divendres 30 agost
A les 18 h
Gimcana infantil, inici a la plaça coberta.
A les 21 h
Pregó de Festa Major a la plaça del Roser.
A les 21.30 h
Castell de focs artificials
a càrrec dels diables de Piera a la plaça coberta.
A les 22 h
30è Gran Quinto a la plaça coberta
A continuació:
LO PAU DE PONTS

Dissabte 31 agost
A les 9 h
14è Campionat de petanca, al pati de les escoles.
A les 17 h
Acte de presentació de la columna Helènica, a càrrec del Dr
Maideu i l’Il·lm. vicepresident de la diputació de Girona i alcalde de
Puigcerdà Sr. Albert Piñeira Brosel al castell de Mataplana
Espectacle infantil a càrrec del PROFESOR CAROLI a la plaça
coberta TOT SEGUIT FESTA DE L’ESCUMA
A les 20 h
Teatre, Companyia Tocala Sam presenta, «Amb clau de dona»,
A les 23 h
Espectacular Correfoc amb els diables de Piera pel nucli antic.

BUGADERIA INDUSTRIAL
Restaurants
Hotels
Empreses
Residències
Geriàtrics...
TINTORERIA
Neteja en sec
Mantes - Catifes - Edredons
Pell...

www. bugaderialimpid.com
Tel. 972 714 369
Mòb. 659 434 480
Pol. Ind. Rocafiguera, nau 27
Pg. Ragull, 10
17500 Ripoll

- Instal·lacions elèctriques
- Bobinatge motors
- Reparació maquinària portàtil
- Extintors
- Energies renovables
BONA FESTA MAJOR!
Pol. Ind. Rocafiguera nau 14
17500 RIPOLL
972 703 353

www.electric-grup.com

electricalmotor@electric-grup.com
electricitatguitart@electric-grup.com

A les 24 h
Gran ball amb VINTAGE BAND
i tot seguit disco-mòbil a la plaça coberta

Diumenge 1 setembre
A les 9.30 h
Missa de festa major
A les 10:30 h
Cercavila a càrrec de la principal de Berga, inici a la plaça del Roser.
A les 11 h
Parc infantil a la plaça del Roser
A les 13 h
Sardanes a càrrec de la principal de Berga, a la plaça del Roser
A les 18 h
Tradicional ballada de la Dansa Gombrenesa, tot seguit sardanes
A les 19 h
Concert – Ball de vetlla amb LA BAND GOGH

Dilluns 2 setembre
A les 9.30 h
Missa pels difunts de la parròquia
A les 11 h
Jocs de cucanya a la plaça del Roser
A les 18 h
Ball cerdà amb Randellaires a la plaça del Roser
A les 20 h
Mar i muntanya, tot seguit havaneres amb NORAI a la plaça coberta

Divendres 2
A partir de les 3h de la tarda:
TIRADA LOCAL AL PLAT (entrenament)
Al Camp de Futbol.
A les 10h del vespre:
26è GRAN QUINTO
A la plaça Coberta
A continuació:
PARDOS CAT’S (RUMBA)
a la mateixa plaça

RC

Reparacions
COSTA PASTISSERS, SC

Carbonell

Plaça Sant Eudald, 7
Tel. 972 700 161
GELADA
CARNS SL
Plaça
Ajuntament,
9
Tel. 972 702 520

Eudald Carbonell Teixidor

geladacarns@geladaexplotacions.com
www.geladaexplotacions.com
17500 RIPOLL

Polígon Industrial Molinou Bau B
17530
Tel.Campdevànol
972 730 064

C/ PERE AUBERT 58 • 17800 OLOT

Tel. 972 730 451

C. Major, 28 • 17530 CAMPDEVÀNOL

AUTOCARS

anna otero
IMATGE I BELLESA
AUTO RIPOLLÈS S.L.
Servei NISSAN i TOYOTA
Gaudeix
del plaer
de
Venda de vehicles
nous i d’ocasió
Taller
MULTIMARCA
especialista
en
viatjar amb nosaltres!
NISSAN i TOYOTA

C/Progrés, 83 - 17500 RIPOLL

Ctra. N-152, Km.108
Tel.
972 70317500
012RIPOLL
Pol.
Ind. Rocafiguera

Tel. 972 703 311 - 626 656 456
www.autocarsmir.com

info@autocarsmir.com

Mòb. 625 099 986
Pl. de l’Església, 5
17530 CAMPDEVÀNOL

Tel. 972 730 421
Av. Jaume I, 2-4 despatx 1
17860 ST. JOAN DE LES ABADESSES

info@edrfestes.com

BONA FESTA MAJOR!

www.edrfestes.com

Tel. 972 688 032
Mòb. 669 805 099
Pol. Ind. Can Portella, 6
17853 ARGELAGUER
gelada@gelada.com

www.gelada.com

