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GASTELLGUERRER
Visites guiades a l'aguerrit castell de les Sitges, vora

Per fi es possible descubrir l'interior del cas-
tell de les Sitges, grades a les visites gui-
ades que hi programa Jaume Moya cada
primer diumenge de mes, a les 11,12 i 13,
amb explicacions exhaustives i didáctiques
sobre el monument. Possibilitat de fixar
també visites fora d'aquest horari per a
grups, trucant al 973 55 24 16. Informació
suplementaria a www.castelldelessitges.com

D'entre la bona colla de fortificacions
de la Segarra que ja son visitables, dins la
nova ruta turística deis Castells del Sió,
aquest de les Sitges destaca per algunes
particularitats que el fan diferent, espe-
cial. Situat enmig d'un descampat, envoltat
de parades de cereal i clapes d'alzines, s'hi
va per una cómoda pista asfaltada d'un qui-
lómetre que arrenca de la carretera poc
abans d'arribar al poblé de Florejacs, just
passat el cementiri a má dreta. La desvia-
do a Florejacs surt de la via rápida de Guis-
sona a Ponts.

D'entrada, sorprén ja des de lluny la seva
estampa ferotge. Josep Pía en glossava
la "crispado guerrera que no s'ha pas es-
bravat ambeltemps". Elseu aireesquerp,
mes militar que no residencial, a diferencia

d'altres fortaleses d'aquella antiga línia fron-
terera reconvertides en palaus, es deu en
bona part a una arquitectura compacta,
sense gaires obertures, llevat de les espit-
lleres per on els assetjats disparaven ais
enemics unes sagetes que no eren preci-
sament amoroses (des deis matacans es
rematava els intrusos abocant-los damunt
oli bullent: expugnar aquest casalot no devia
ser proesa indemne, el mes probable era
sortir-ne amb una f letxa clavada entre celia
i celia o amb els bragos fregits). Acaba de
conferir a l'edifici una aparenga sólida, sor-
ruda, bel-licosa, l'abséncia de torres canto-
neres i altres floritures constructives. Re-
du'ít a un cub massís de pedra clara amb
merlets, murs en talús reforgats encara per
uns poderosos contraforts formant un qua-
drat, del centre del qual emergeix la soli-
taria torre mestra, ¡gualment quadrangu-
lar i emmerletada, severa, amb Túnica
frivolitat ornamental d'unes ménsules, pero
no per un caprici estétic o decoratiu sino
a tall de sabates d'alguna plataforma de
fusta amb finalitats defensives.

Aixecat a mitjan segle XI, si be la major
part d'elements conserváis daten del XIV,

Ja es possib e descubrir ¡Interior de!
caste i de les Sítges cada primer
diumenge de mes, a les 11,12 i 13 hores
presenta un dedins potser no tan inhóspit
com feia preveure el seu exterior, sobre-
tot peí que fa a la planta noble: llars de
foc closes per llindes esculpides amb es-
cuts heráldics, mobles i tapissos antics, ve-
lles fotografíes familiars... I el detall román-
tic deis festejadors, aquells banquets de
pedra a banda i banda de finestrals que
revelen que en aquell castell no es feia
només la guerra, sino també l'amor. En oca-
sions, un amor sanguinari, despietat, com
el del senyor de les Sitges que segons !a
llegenda va fer matar un vassall peí desig
salvatge de la seva mullen


