SANT TIRS D’OLIOLA
I la decisió valenta que va salvar les seves imatges religioses
Sant Tirs d’Oliola és l’església, com ja diu el nom, del
poble d’Oliola. A diferència d’altres esglésies, no es
troba dins del poble, sinó a la part més alta. És una
església romànica, envoltada de natura i d’una vista
bonica. Té un campanar, una sola nau i, si et fixes en el
dibuix, veuràs que al seu costat hi ha una construcció
semicircular que s’anomena absis. A l’interior hi ha
l’altar i al darrere una cripta.
L’església està dedicada a Sant Tirs. Aquest sant,
representat en pedra, està col·locat a l’absis i sota els
seus peus, en petits prestatges, hi ha les figures de la
Verge Maria, Sant Joaquim, Santa Anna, Sant Josep,
Sant Antoni i Sant Esteve. Els sants es conserven
gràcies a la història de valentia i amistat que van protagonitzar dos veïns d’Oliola.
Durant la Guerra Civil espanyola persones contràries a
la religió catòlica van destruir imatges i símbols religiosos. Al mig dels pobles cremaven en una foguera
estàtues, pintures, creus, etc. de les esglésies. A Oliola
hauria succeït el mateix, però dues persones van arriscar la seva vida per a salvar el patrimoni artístic
religiós. Els va unir un sentiment molt poderós: la seva
religiositat i l’estima pel béns culturals del poble.
D’aquesta connexió va sorgir un pla secret. Junts van
anar a l’església i se’n van emportar Sant Tirs i els
altres sants (no es sap amb certesa si es van endur
Sant Esteve), i els van amagar en una casa del poble, Ca
la Francisca. Els van guardar darrere l’armari de la
cuina i van tapiar-los. Després van empaperar la paret
amb paper de diari i el van pintar amb oli perquè la
paret semblés vella. Finalment van fer una foguera al
carrer i van cremar creus i objectes religiosos sense
valor amb la intenció que cap veí sospités el seu secret.
La confiança entre aquestes dues persones i la seva
iniciativa audaç va fer que el curs de la història fos
diferent, i que les següents generacions puguem
conèixer el patrimoni religiós de Sant Tirs d’Oliola.
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