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Quan la Pilar Porredon va recollir la llegenda del pi relacionat amb 
1' ermita de la Mare de Déu de Gracia de les Oluges (Segarra Actualitat, 
núm. 90), no podía imaginar-se amb quina frui'ció havia de ser llegida 
per 1' Antoni Boquet. Ni com mentre ell fixava la vista en aquelles línies, 
desafiant el temps, tota una serie d'imatges anaven sobreposant-se davant 
els seus ulls. No tan sols aquelles que havia viscut en connexió amb 
aquest arbre sinó també aquelles que els grans de casa seva 1i havien 
explicat i que formen part de la seva memoria vital. 

Di u 1' Antoni que 1' any 1887 1' ermita va abandonar la petita capella 
que esta va en la finca de Pau Alsina Anguera i que aixoplugava la imatge 
de la Mare de Déu de Gracia de les Oluges; exactament el mateix any en 
que naixia el seu pare, Lloren~ Boquet. Aquest era qui 1i explicava que, 
de jovenet, havia participat en l'aplec que se celebrava allí anualment, 
pero el seu fill té memoria que en temps de forta sequera es traslladava 
la imatge de la Verge en processó des del seu altar de la Parroquia de les 
Oluges, on es va transferir, fins a !'ermita, per retomar-la a la nit a 
1' església del poble. 

Llavors l'ermita guardava encara bona part de !'esplendor de temps 
passats. Al seu davant hi havia una petita pla~a i prop d'aquesta, al mig 
del camí, un pou que recollia 1' aigua que el pendent deixava lliure. 
S' accedía a 1' interior de la capella per un portal adovellat, amb are de 
mig punt, que encara roman dempeus. Des d' allí es podia pujar al pis on 
havia tingut les seves estances 1' ermita o bé es podia entrar directament 
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a 1' oratori, que esta va cobert per tres trams de volta i que, pel que es 
conserva, sembla haver estat edificat durant el segle XVIII. La teulada 
era a quatre vessants pero pel que es veu el propietari quan va tenir que 
reparar-la va decidir que era més comode fer-ho refent-la a dues aigües 
i la va cobrir descarregant tot el pes sobre la part exterior del mur, cosa 
que li dona la inestabilitat suficient com per caure aterra amb les primeres 
bategades dels temporals. Llavors, mica a mica, van anar enfonsant-se 
també els trams de les voltes. 

El Sr. Boquet recorda que va ser ell mateix qui va tapiar 1' entrada que 
donava accés al temple des de la sagristia per tal de convertir aquesta en 
un estable comode per a les mules i que va ser testimoni de la desploma
da de l'últim tram de la volta quan un fort temporal d' aigua i vent el va 
fer baixar de patac, provocant tal terror en els animals que estaven 
resguardats en aquell espai, que van fer caure la borrassa que els protegia 
i esbotzant la porta, van fugir corrent d'un costat a 1' altre, fins que esgotats, 
van tornar allloc que els havia de protegir. 

64 



Ara a !'interior hi 
creixen uns freixes alts i 
de tronc esvelt, fruit de 
les llavors que el vent o 
els ocells hi han deixat 
caure, procedents, segu
rament, d' un freixe vell i 
exuberant que encara es 
manté ferm al costat del 
mur exterior i que era 
1' arbre d' on 1' Antoni 
collia les branques que 
utilitzava la faffil1ia per 
plantar al costat de les 
portes de casa seva el dia 
de Corpus. Els ulls, les 
mans, tot ajudava a poder 
explicar amb més exac
titud com s'ho feia per 
arribar a les parts altes 
d'aquest arbre amb la 
soga més forta que tenien; els difícils equilibris del seu jove cos i la 
satisfacció d'haver agafat allo que omamentaria amb més esplendor la 
seva llar i que fóra, per que no dir-ho, 1' enveja del vei'nat. Tot ho revivia 
en pocs segons: les vegades que havia tingut que pujar carregat amb 
dues galledes d'aigua que omplia en el riu Sió perdonar a veure les 
mules i el rancor amb que veia que elles se 1' empassaven en uns moments 
i que, per tant, havia de tomar a esllomar-se per pujar-les un cop més, 
l'intent de desenrunar el pou amb el seu pare ... Records ... 

Diuen els vells escrits que !'ermita havia estat edificada a "un tiro de 
pedra" del pi. Per que? La narració que recollia la Pilar delllibre de Joan 
Bellmunt narra que un ermita, gran devot de Maria, volia esculpir la 
seva imatge i que buscant 1' ombra, treballava la pedra recolzat en el 
tronc d'un frondós pi (situat en un camp que, amb el temps, va ser 
propietat de la família Boquet), i que després d'una malaltia que el va 
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deixar allitat, quan va tomar-hi per continuar aquesta tasca es va trobar 
una bella imatge absolutament acabada en el lloc on ell havia deixat 
aquell esbós. Pero també recull un altra versió: aquella tan comuna de 
les verges trobades que explica que, fortui'tament, un pastor va descobrir 
la imatge de pedra sota el pi i que, posant-la en el seu sarró per tal de 
portar-la a l'església de Castellnou d'Oluges, quan arribava al poble la 
Verge havia desaparegut i, sense que ningú en sabés explicar la raó la va 
tomar a trobar novament sota el mateix pi i el mateix succeí varíes 
vegades. Finalment les autoritats pertinents van estimar que era voluntat 
de Maria ser venerada en aquell entom i que va ser per aquest moti u que 
a "un tiro de pedra" es va construir una capella per venerar-la i la van 
prendre per advocada els pobles de Les Oluges, Castellnou, Santa Fe i 
Montfalcó. 

Ara bé, 1' arbre que ha vi a protegit la imatge va ser tutelat d' una mane
ra especial: s'ha propagat de generació en generació la idea que si algú 
intentava donar-li un cop de destral, el tall, el fil d'aquesta es tor9aria i 
era respectat fins a tal punt que un veí de les Oluges li va explicar al Sr. 
Antoni que, a principi de la revolta del 1936, havia acompanyat els 
dirigents del temut "Comite Revolucionan de Cervera" fins a aquest 
arbre perque volien comprovar per ells mateixos si aixo que es deia era 
veritat. Dones bé, sembla ser que quan es van trobar en el lloc, van 
comen9ar a donar-hi vol tes i potser temorosos de "quedar malament", 
van dir que allo era una animalada i que no valía la pena perdre el temps 
en aquestes histories i se'n van tomar sense ni tan sois donar-li una ras
cada. 

Durant aquells temps de guerra els feligresas van amagar 1' escultura 
de la Verge en un racó sota 1' escala que pujava al campanar de la Parroquia 
de les Oluges i no va ser trobada fins que, gairebé en acabar-se la 
conflagració, es va decidir que les campanes s'havien de fondre, llavors 
va ser descoberta i com que el foc potser no l'hauria afectat massa, la 
van treure al carrer i la van tirotejar. Actualment en un modem altar, s'hi 
venera una imatge olotina que porta la mateixa advocació. 

La historia d'aquell singular pi és també tragica: el 1944 ambla fa
mosa nevada, la neu es va fixar durant dies i dies damunt la seva extensa 
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brancada, en forma de bolet, fins que, en no poder aguantar el pes, es 
van trencar totes les ramificacions extremes quedant només aquelles més 
pegades al tronc i dotze anys més tard, potser degut al desequilibri que 
hi havia entre 1' immens tronc i aquella bessa o cap~ada tan petita, va 
monr. 

El Sr. Boquet, portat pel neguit de que nosaltres podéssim veure pels 
nostres propis ulls allo que ens estava explicant, ens va dur al meu pare 
i a mi a l'indret on el tronc altiu de l'arbre i les runes de !'ermita són 
encara testimonis arrogants del seu relat; pero vam captar molt més, ell 
ens va anar trametent aquell amor per la terra que havia sigut 1' objecte 
de les seves obsessions, deis seus esfor~os, de les seves il·lusions, durant 
tants anys. Ens feia fixar la mirada en 1' extensió deis termes, en els límits 
deis municipis, en els arbres que eren testimonis muts d'antics hoscos, 
en la partida que havia estat 1' era, en els diversos ocells que anima ven 
aquells indrets; i sentia encara la nostalgia deis cants que en les fondalades 
més humides es podien sentir durant la primavera, quan despuntava el 
di a. 
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Ens vam aturar 
davant d'una fita de 
pedra que van aixecar 
de terra, on estava 
gairebé colgada, amb el 
Centre Excursionista de · 
Cervera, 1' any 1996, i 
en la que s' endevina la 
figura d' una creu i just 
sota d' ella el relleu, 
gastat pels elements, del 
cérvol símbol de 
1' extensió del terme 
municipal de la nostra 
ciutat. Ens va remarcar, 
que el senyor Josep 
Vilardosa va fer-Ia 
abra~ar amb cingles de 
ferro per tal de que no 
acabés esberlant-se. 

L' amic Boquet no ens transmetia tan sois la malenconia de temps 
passats, sinó l'orgull de sentir-se part d'aquelles terres, d'aquells camps 
de blat i ordi, d'aquell tronc sec d'un pi especial, en el qual ens va fer 
notar una marca de destral, que potser corroborava la llegenda perque 
no es va continuar mai aquella incisió i també la tasca inútil del pigot 
garcer, que no va poder foradar mai 1' anima de 1' arbre per fer-hi el ni u, 
encara que els intents es podien veure en di verses parts del tronc sec. En 
poc temps vam poder constatar 1' amor que sen tia per la terra que havia 
sigut objecte del se u treball així com 1' enyoran~a del pages que ha de 
deixar en mans d' al tres la cura de tot allo que estima. 
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