LA KASTELO

LA DOMO d’ARRIA

*

*

Je la komenco de nia erao, la romianoj loøas
en la ARRIANUM VILAO æe la kunfluejo de
riveroj TËT kaj de NOHEDES.

Æirkaý la jaro 840-a, naskiøis en la kastelo de
GUIFRED d’ARRIA alnomita EL PELOS, filo de
SUNIFRED grafo de BARCELONE kaj de la
grafino ERMESSINDE.

La VIA CONFLENTUANA laýiras la TËT
ekde la maro MEDITERRANEE kaj de la vojo
DOMITIENNE øis LLIVIA..
Gvatturo staras por øia kontrolgardado sur la
rokpinto, kiu superas la kunfluejon.

En 878, GUIFRED EL PELOS iøis grafo de
BARCELONE kaj kreis la heredan dinastion de la
DOMO d’ARRIA.

Preskaý dum ses jarcentoj la dinastio de la
DOMO d’ARRIA generis la idaron de la graf-reøoj
de
CATALOGNE
d’ARAGON
kaj
de
MAJORQUE.

En la komenco de la XVII-a jarcento provado
de restaýrado estas la verko de BERNARD de
CARDONA abato de SAINT MICHEL de CUXA.

Preskaý dum tri jarcentoj, øi reøis nordmeditraneon (Provencon, Sicilion, Sardion, Regnon de
Napolo, Dukejon de Ateno).

La 16-an de marto 1672 la trupoj de LOUIS
XIV-a komanditaj de VAUBAN detruis kaj enfosis
la kastelon.

Øi donis reøedzinojn al Francio, Kastilio, kaj
Portugalio.

Verkis en la franca : Roger COMBES

La kompromiso de CASPE en 1410 vidis por
la unuafoje, kastilian suverenon surtroniøi en
CATALOGNE-ARAGON.
GUIFRED EL PELOS estas la heroo de la
legendo de la sang’ora standardo.

Prezidinto de la asocio.
R.C
Esperantiøis : Grupo Esperanto-Conflent.
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En 897, GUIFRED EL PELOS estis mortige
vundita dum batalo kontraý la saracenoj.

Kvar jarcentojn pliposte, la VISIGOTOJ
konstruas kastelon æirkaý la gvatturo. Simpla
detruo okasas æirkaý 1347 dum la rivaleco inter
PIERRE IV-a de ARAGON kaj JACQUES III-a de
MAJORQUE, kiu refuøiøis tie.

La laboroj komencitaj en la kastelo estas la
verko de la asocio EL CASAL D’ARRIA.

GVIDILO-PLANO
DE LA KASTELO DE RIA
*

Realigita en la franca lingvo de
la asocio EL CASAL D’ARRIA
kun la helpo de la
CONSEIL REGIONAL DU
LANGUEDOC ROUSSILLON
Esperantigita adapta¼o

