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El casteil de la
Trinitat és un signe
d'identitat
fonamental en
l'horltzó de Roses.

El casteil
de les postes de sol
l casrell de la Trinitat, coni cI (liaiiiant d^iin aiicll, corona el tiiti (i"tni
turó ílel niassís de Puig Rom, dainuní la pinita t¡Lie tanca la badia de
Roses. Construit ai scglc XV'I per tai de deíensar ¡'entrada al port, diñen si
va ser visilat per Temperador Caries. El cas és (jue Tany 1547, en el sen discnrs a les Corts de Montsó, el fuíur rei Felip va parlar d'acjnest casteil de
planta estrellada eoni d'un punt clan per a la defensa i laseguretat de tota la
costa catalana.
Abandona! i ruinós, el casteil de la Irinitai ha esrat nn signe d'identitat
tonanienial en l'horitzó de Roses, cada eop mes niin\ai per la [)erillosa
proximitat deis xalets (.¡ue han alterat brulaltíiem la lesoniia de la niuntanya. Qtian una empresa urhanir/.adora va adtiuirir, fa mes de vint anys. el
Puig Rom, es va (]ueí!ar també iots els dreis sf>!)re els terrenvs del casteil
expropiats per l'exércit, i ara té ¡ireferencia en la seva compra al ministeri
de Defensa. Pero rAjtmtament vol {]ue passi a formar p a n de! patrimoni
municipaJ, i negocia a m b els urbanií/.adors una fórimilade traspás. També
es demana l'ajut de la Generalhat per tal d'evitar una tttajor degradaeió de
la c:arena. El Crup de 13eíensa de les platges de Roses voi tjue es redacti un
pía especial de proteccíó de la zona, cjue bona falta li fa.
Kl casteil lia de ser salvat peí sen valor historie i }iel seti carác ter simbólic, pero també pertjué és el mirador ideal d'un patrimínii col.lectiu tan
etcri c(.>ni inalienable: el de les post<'s d<' sol (¡ue ¡osep Pía va (¡uaiiflcar de
les mes grandioses i inobiidablcs del país. S'ha de pujar, cap al tard, tuis al
casteil i asseure's de cara a ponent. En un m o m e m tionat, sendjla eom si
s'obrís el teló d'un espectaele mágic que Pía va descriure ainb acjuesta
voluptuosa irtinuciositai: "Qiian la llum entra en fagonia, el cel, la térra, el
mar, el sol es fonen en tina sttccessió de colors d"una imprecisió i cl'tma
sucositat cjtie semblen palpar-se. ba mar es desfá en batees lleugers i íugitius i en escorriaiies trémules. El cel, primer oeie, després [>oipra, després
carmí, s'encén en una fumeroia sangttinolenta i thamática. Les reiiiotes
munranyes, cobertes primer d'tm ve! mott lémie, preñen després tots els
tons blavosos i morats. De laplatttira ferat.' i ampia semblen pujar al cel lentamcnt els fums de la térra i les evaporacions de les aigües. Sobre aquests
veis eándids, a vegades toeats d'un verd rransparent i subíii, e! cel sembla
guaitar anib una avidesa i vina ansietat d'abragada. Es produeix com im
deliri de sileiici: el mar s'acarmína; Taire perleja; les mtmtanyes lenen un
verd negros; la térra, un blati grisenc... Qj.ian brillen les primeres estrelles,
el sol sVnfonsa arrossegant una itaturalesa en espasmes".

E

Heus acjui un espectaele qtte no pot ser privatitzat. I el casteil de la "Frinitat, en terrenv de tothom, ha de ser la itiillor llotja per eontemplarip.
NARCÍS-JORDI

Revista de GiiDna

ARAGÓ

• Hi ha senadon que s'avorreixen els
¡lies de sessió, i entretenen els ocis al bar
de la Cambra Alta, tráncese tener
aprofita les estades al Senat per visitar
la seva biblioteca. Allá hi ha Irobaí
materials inédits i apassionants per a la
petita historia de casa; lants, que li han
permés d'escriure tot un Ilibre:
L'cronomia de Ie.s c o m a r q u e s
gironincs al .set-ct'iits. A través de
documents que fuis ara no havien
rnerescut ['interés de ningú, Ferrer
explica la protoinduslnalitzactó gironina,
el paper deis empresaris empordane.so^ en
el comen; amb América i una sene de
frts que li permeten de situar en la
cruilla histórica del segle XVII! la gé.nesi
de l'esplendor industrial de Giroua. El
¡libre será ediiat aviat per la Cambra de
(Jmier^..
• l.f'S primeres referencies de l'esperanio
a Cirona ujn de l'any ¡906. Pero el
¡912 és l'an^ di la jormadó d'ua grup,
Girona F.spe'vo, Jruit de la unió de dos
grups anteriors. .Ara. al cap de setantacinc anys, el ma'eix gi'up continua esseiil
el porlav.eu de l't aperante a la ciutat. Els
esperanti.stes girordns han celebrat
l'aniversiari amb l'edició d'un opuscle que
conté la /historia d'aquesta llengua
uilernachonal a les comarques gironines:
els any.'i .ile ¡a vitalitat il.lusionada,
l'eíapa fosia del franquisme i la lenta
recuperarlo, que ha cristt.l.litiat
darre.rarr.ient en cursos, acies públics,
presencia a tes Fires, al iarrer i ais
mil.jans de cmnunicació. Tres quarts de
segle d'una actiidíat exemplar, esforzada
i incombustible. .\'o en va espemnto vol
dir "el que té esperant^a".
• En restaurar, fa uns rnesos, la torre
románica de la pla^a majar de ¡I<ni{á,
es va trabar en el seu interior un cep,
insirument de tortura que perrnetia
subjectar la i íctima per les mans o pels
peus. En aquesta posició, hom podia ser
colpejat, a^sotai, lapulat, mutilat, crernat
o, en el raillor deis casos, sotrnés a
l'escarni de la plai^a pública. Aquesi cep
de Llanca, tan lluuyá en el ternps i tan
proper en l'espai. ens recorda una llarga
i terrible historia que encara avui
continua, sota dwerses Jonnes, arreu del
món. Sorí que a pocs metres de la
troballa s'hi al(;a, com un testimom
historie igualment irrefutable, l'Arbre de
la Ilibertal.
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