
EL PAISATGE

El santuari dels Oms el trobem situ-
at al SW del poble de Sant Jaume de
Frontanyà (Berguedà), en un coll
que divideix les aigües de la riera de
Borredà de la riera de Merlès, a
1180 m d’altitud, petit turó des del
qual es gaudeix d’una encisadora
panoràmica de la frondosa  vall de
Frontanyà. Si ens enfilem al cim del
cloquer albirarem els rierols que són
l’enyorança dels conreus abandonats
on el bosc avança sobre prats orfes
d’homes, prats que quan enceta la
primavera esclaten en immaculada
catifa de mil colors acompanyant
pastors i ramats fins a mitjans de
setembre, moment en què els prats
es converteixen en camps de rove-
llons i altres fruits del bosc, i que en
temps passats eren uns aliments que
formaven part de la subsistència per
la pagesia de la contrada .

EL SANTUARI DELS OMS

La memòria popular ens diu que
aquest santuari té el seu origen en
una juguesca entra l’arcàngel Sant
Gabriel i el mateix dimoni, els quals
es disputaven els dominis de la vall
de Frontanyà. Qui guanyes es con-
vertiria en amo i senyor de totes les
ànimes de la contrada. Generalment
al pobre diable sempre li tocaven les
de perdre, ja que acostumava a tre-
ballar de nit, i a punta d’alba calia
haver enllestit la feina, però casuali-
tats del món camperol: sempre hi
havia un gall matiner que cantava un
xic abans, i aquest cant l’obligava a
deixar la feina, sempre just quan els
faltava l’ultima pedra.Aquesta vega-
da tampoc va guanyar, i el veïnat de
Frontanyà hi va entronitzar la ma-
rededéu (vegeu J. Torres, Camins

amb memòria, Solc: 2002).
Per altra part, s’explica que un

bon dia un pastor tot guardant el

ramat d’ovelles no gaire lluny del
turó on hi ha el santuari, vora la soca
d’un  monumental om, va trobar la
imatge de la marededéu.Aquell pas-
tor tenia alguns caps de bestiar afec-
tats per diverses malalties: uns patien
de trencadura, altres de ronya i tam-
bé d’encuirament.El pastor va recol-
lir la imatge i la va posar a recer, i les
ovelles varen quedar totes alliberades
de les xacres que patien. La pagesia
de la vall, meravellada del fet ocor-
regut, va edificar una esglesiola al
cim d’un petit turó no gaire lluny de
la soca de l’om on aixoplugar la
Verge, i la proclamaren patrona de
la pregona vall de Frontanyà. Els del
ram de l’esquella eren els qui més
devoció li professaven.

LA MARE DE DÉU 
DELS OMS

És advocada per guarir tots els mals
de bestiar i persones, en especial del
mal de trencadura. Quan la vall de
Frontanyà i la resta de Catalunya era
envaïda per malfactors o oprimida
per altres pobles invasors, els habi-

tants de la contrada i pobles de l’en-
torn hi acudien demanant la seva
protecció, alhora implorant que els
alliberés d’aitals desastres.

La primavera de 1687, Catalunya
va patir un grandíssima plaga de lla-
gostes, que arrasaren tots els camps
de vianda i vinyes; no van deixar un
ram verd en tot el territori. Davant
d’aquella gran malvestat, capellans
i bisbes eixiren amb veres creus i
santes relíquies per tots els camins
i creus de terme a maleir les lla-
gostes que deixaven la pagesia en la
més absoluta misèria. Però en veure
que ni les pregàries dels bisbes i
capellans no aturaven les llagostes,
arreu del país van començar grans
persecucions i judicis de persones
acusades de ser bruixes i bruixots;
moltes d’aquestes persones van ser
penjades a la forca i cremades com a
responsables de la malvestat dels ani-
mals negres. L’acusació es fonamen-
tava en el color de les devoradores
llagostes ja que aquestes eren negres
i per definició el negre ha estat sem-
pre el color del diable o poder dia-
bòlic, ja que els encanteris cal fer-los
amb vestimenta  negra o, a tot esti-
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L’APLEC AL SANTUARI DELS OMS 
(SANT JAUME DE FRONTANYÀ)
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rar, de color lila, i la resultant de
l’encanteri és sempre negra. Per tant:

llagostes negres, bruixes i bruixots a la

foguera.

La bona gent de Frontanyà, que

tenia molta confiança en la seva

marededéu, en comptes de perse-

guir cap persona, van anar en devota

i fervorosa pelegrinació al Santuari

del Oms a demanar a la marededéu

que els deslliurés de la malvestat de

la llagosta. Cal dir, però, que a aque-

sta peregrinació s’hi van afegir altres

parròquies veïnes.Amb tota segure-

tat deurien ser les parròquies de la

Pobla, Borredà i les Llosses, i possi-

blement n’hi hauria d’altres que

vindrien de més lluny, ja que en

aquella època la Mare de Déu dels

Oms era de les més venerades, junt

amb les marededéus dels santuaris

de la Quar i Salselles, que eren el

llocs on acudien la gent de pagès

quan tenia penes i treballs per sobre-

viure, i sobretot quan les malvestats

assotaven els conreus i ramats.

L’APLEC 

Els veïns de la vall, en agraïment als

ajuts que rebien de la seva Mare de

Déu, varen decidir de fer un aplec

en el seu honor cada any el dia vuit

de setembre. Fins l’any 1936, s’hi

aplegaven gran nombre de fervo-

rosos fidels de diferents parròquies,

encara que la concurrència més

nombrosa era de fadrins i donzelles

(tal com explicava el pastor Llorenç

del Puig).

Al santuari dels Oms, com a

totes les parròquies de pagès, el seu

sosteniment anava a càrrec dels feli-

gresos de la contrada. Els admi-

nistradors, en el curs de l’any, pas-

saven casa per casa a recaptar diners

que servien per al manteniment i

culte de la parròquia. Quan era una

santa o marededéu les noies eren les

administradores i, pels sants, els

fadrins. Però en aquestes parròquies

de pagès, per fer la recapta calia fer

grans trajectes caminant per llocs

molt solitaris i feréstecs, cosa gens

recomanable ni convenient per les

noies joves i solteres, ja que hi havia

el perill que el dimoni aparegués en

el lloc menys esperat i les fes caure

en alguna temptació. Els qui ma-

naven en el santuari dels Oms varen

creure que per estalviar-se qualsevol

ensurt era millor que aquesta feina

la fessin els nois: aquest era el motiu

pel qual els cuidadors de la verge

eren nois i no noies, com marcaven

els costums.

Els administradors, en arribar la

primavera, quan començava el bon

temps i els camins ja estaven nets de

neu, glaç i fang de l’hivern, comen-

çaven el recorregut d’anar casa per

casa a fer la recapta per la Mare de

Déu. En èpoques llunyanes i com

que majorment les pagesies de di-

ners no n’anaven pas sobres, se solia

fer un donatiu en espècies, però és

clar, segons el que donaven tampoc

servia massa per al culte de la Verge.

Vet aquí que en una època hi va

haver una hostalera que va suggerir

de recollir menjar que es conservés

fins al dia de l’aplec i organitzar un

dinar i els diners recollits serien tos

per la Mare de Déu. La bona gent

de pagès, que sabien que el menjar

que millor es conservava eren els

peus de porc salats; doncs això és el

que van decidir: donar peus de porc

de la matança de l’hivern als admin-

istradors. Cada casa donava el que

bonament podia, hi havia cases que

donaven els quatre peus d’un porc,

altres en donaven dos, i els més

pobres un; en tot cas, tothom col·la-

borava dintre de les seves possibi-

litats. Després de fer la recapta,

reunien gran quantitat de peus de

porc que donaven a l’hostalera per

tal que els custodiés en un prestatge

del rebost amb la sal corresponent

fins el dia de l’aplec.

L’aplec. El dia vuit de setembre

als Oms s’hi feia una gran festa on

s’aplegaven tots el veïns i també de

diverses parròquies de l’entorn.

L’hostalera, el capellà i els adminis-

tradors eren els encarregats d’organ-

itzar-la.El capellà deia la missa al matí

i el rosari a la tarda, l’hostalera era qui

cuinava els peus de porc, l’ajudant del

capellà era qui servia els plats de peus

de porc per dinar i el jovent organ-

itzava el ball de després de dinar.
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La ruta de la trans-

humància del cicle

Solc, aplegava els 

participants als Oms.

A
R

X
I
U

S
O

L
C



Segons el pastor que durant la
seva joventut cada estiu portava les
ovelles a les pastures de Sant Jaume
de Frontanyà i desprès de l’aplec ja

marxava de nou cap a terra baixa, el

vuit de setembre era la festa major

dels Oms. El matí deien missa

major, on s’aplegaven tota la pagesia

i els pastors de l’entorn; en sortint

de missa feien la xerrada tot comen-

tant els esdeveniments ocorreguts

des de l’any abans alhora que cer-

caven un bon lloc on seure còmo-

dament i menjar-se el peu de porc

que prèviament hauria preparat

l’hostalera. Cal dir que l’hostal dels

Oms era un dels que gaudia de més

fama de la contrada, hi havia bon

lloc per dormir els qui hi feien esta-

da, i l’hostalera era una bona cuinera

que feia uns peus de porc tan bons

que ningú més era capaç d’igualar-

los. Diu que cada any feien curt.

L’actual menjador de la casa de

colònies era la quadra on menjaven

i descansaven els animals dels tragi-

ners, on hi cabien unes deu mules.

Al Llorenç Puigcorbé, quan ex-

plicava la seves recordances de l’a-

plec, li apareixia una mitja rialla de

murri, dels ulls li sortien espurnes i

traspuava una felicitat i complicitat

que s’encomanaven: «Cada any el

dia vuit de setembre el jovent de les

Llosses pujàvem als Oms, sempre

solíem anar  la mateixa colla. Al

matí, quan arribàvem, el primer de

tot era  apuntar-se per tenir opció

a menjar peu de porc. Calia anar a

veure l’hostalera, perquè et posés

a la llista. Desprès anaven a missa i

en sortir fèiem la disputada amb

gent que només ens solíem veure el

dia de l’aplec. Quan el dinar era a

punt, l’hostalera anava servint els

plats de peu de porc per la finestra

que encara es conserva vora la por-

ta d’entrada de l’hostal, era la fines-

tra dels peus de porc. El motiu pel

qual el qui volia menjar peu li cal-

gués fer l’encàrrec del plat era

perquè hi solia haver més menjaires

que peus. Si els que volien menjar

el plat típic de l’aplec no eren

gaires més que el nombre de peus,

l’hostalera escatimava una mica les

racions i n’hi havia per a tothom;

alhora el capellà recollia més diners

cosa que anava en benefici de la

Mare de Déu.Ara bé, si la gent amb

ganes de dinar peu eren molts, i els

peus no arribaven ni escatimant les

racions, llavors sortejaven els plats

entre tots els que prèviament

estaven a la llista de menjaires. El

qui quedava exclòs li tocava dinar

algun altre plat dels que preparava

l’hostalera, sense menjar no queda-

va ningú. Després de dinar hi havia

qui feia la becaina  i altres continu-

aven conversant explicant les seves

peripècies. Els qui més esperaven la

reposada era el jovent, ja que valia

la pena aprofitar aquella estona per

relacionar-se els nois i noies on

sempre hi havia la possibilitat de

despistar els pares i poder fer la

reposada o conversa allunyats de les

seves mirades, és a dir, a redós d’al-

guna mata de boix. Després de

reposar el dinar començava el ball,

que solia durar fins a mitja tarda.

Amb la ballaruga acabava la festa, la

gent que participava a l’aplec s’aco-

miadava i es desitjava sort, salut i

prosperitat, i fins l’any que ve si déu

vol. Cadascú emprenia el camí de

retorn al lloc d’origen».

El Llorenç també explicava que

la colla de les Llosses sempre els

venia bé de fer gabiejar algun pagès,

quasi sempre li tocava el rebre al

masover de cal Joan dels bous.

Aquest tenia un hort vora del camí,

on hi havia unes pruneres molt

grans que feien prunes d’escaldar. La

collita d’aquest fruit se solia fer

durant la primera quinzena de

setembre. «Quasi tots els anys, quan

passàvem per vora l’hort del Joan

dels bous, les prunes estaven al punt,

i quan tornàvem de l’aplec als Oms,

collíem les prunes, i arribàvem a

casa amb les prunes de cal Joan dels

bous, fruita mol bona que afegien

amb la collita de la casa». Aquestes

prunes se solien menjar guisades

amb carn.
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La finestra dels peus de porc 

a l’hostal dels Oms.
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