
ANTON     BOIXES      CRIVILLÉ   ( L’ABC.DELS RIPOLLESOS IL·LUSTRES)  

Flash iconogràfic d’en en Xavier,en Joaquim, i en Florenci  

(PROJECCIÓ DE LES ICONES)

És curiós: els nostres tres homenots són de front ample i ulls entremaliats: l’amplitud 
de la intel·ligència, l’entremaliadura de la subtilesa. Així, tots tres són iguals però 
alhora diferents. 

A- En Xavier té les faccions tan elegants com la seva gambada. Elegants i cantelludes 
com el seu tarannà. L’esport i les lletres. El moviment i la quietud. La pell morena i el 
pensament profund, literari. Però potser el que destaca més de la seva cara és el nas. 
És cert: és un nas important, personalitzador, impetuós com les seves idees, l’esperit 
de la lluita, de la superació constant, el rècord. És cert: en un temps rècord, ha 
esdevingut un ripollès de referència, l’atleta dels pensaments que tots voldríem ser, la 
meta que tots nosaltres voldríem traspassar com una exhalació

 B- En Joaquim (ja em premetran que parli en present, el seu record encara és pròxim i 
viu en la meva memòria), en Joaquim, doncs, porta unes ulleres grosses encavalcades 
sobre un nas evident; unes ulleres fosquejants que endarrereixen els seus ulls,blaus i 
transperents, fins al món dels somnis i de la poesia; els llavis són una fina ratlla de 
discreció o, si voleu, d’erudició tal com corresponen a un Mestre en Gai Saber, a un 
historiador subtil i constant que, mitjançant la seva obra, ens recorda que si volem 
construir de nou la pàtria no podem oblidar-nos dels nostres morts, la llengua dels 
nostres morts. Aquesta és la seva gran lliçó.

C- En Florenci també té uns ulls petits amagats darrere unes ulleres fines de pasta. 
Uns ulls que s’han empetitit de tan cercar la veritat de la història en els documents i 
estris empolsegats. I és que la feina emmotlla la fesonomia, no ho dubteu. És per això 
que la seva pell és blanca, d’un blanc rosat, per ser més exactes. No conec cap savi 
amb la cara colrada. La saviesa s’adquireix en l’ombra de l’arxiu, en el silenci dels 
pensaments que no esdeven soroll. D’aquí que tingui la boca minúscula i, és clar, el 
front espaiós, o sigui, capaç fer-nos creure que la seva tasca no ha estat en va, que 
ben aviat la pàtria serà lliure. 

Raimon Maideu i Mir, autor,filòleg  i lector de psicoicones
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Conclusions:“DE LA VIDA DE CADASCÚ ,  NINGÚ CONEIX MAI PROU BÉ A NINGú” ! 
ESPERO AMB ANSIA QUE ARRIVI EL DIA EN QUE FER UNA BIOGRAFIA DELS 
PENSAMENTS I  LA MEMÒRIA DE LES PERSONES NO HAGI DE COSTAR 
GAIRE.LA CIÈNCIA PIONERA EN MOLT, ENS FALLA AMB AIXO I MES ARA, QUE 
HEM ARRIBAT MES ENLLÀ DEL ÀTOM  FINS A NIVELLS INFINITESSIMALS,COM 
ES EL BOSON...NO SE PER QUÈ NO HA SORTIT JA EL GINY QUE ENS PERMETI 
FER LA LECTURA, NO DE L’ELECTRICITAT INTERNA (cor i cervell), SINO DE TOTA 
LA NOSTRA MEMÒRIA I PENSAMENTS I GUARDAR-LA ELECTRÒNICAMENT. 
BAJA! ..JO EN DIC UNA  “ELECTRO-MEMORY-GRAFIA”,TALCOM FEM AMB EL 
DISC DUR DELS ORDINADORS...

I ENCARA CREC que ES MES altament dificil, INTERPRETAR A FONS, ELS PASSOS 
PER LA VIDA, DELS < COAUTORS DEL SEU PROPI DESTI>.  I EXPLICAR-VOS 
AVUI, FENT UNA DIAGNOSI NO MEDICA, SINO BIOGRAFICA I  CARACTERIAL DE 
CASDACUN, M’ASTORA,certament EM neguiteja NOMES DE ENTREVEURE LES 
DIFICULTATS DE TRADUIR EN PARAULES ELS MATISSOS FONAMENTALS DE 
LES PERSONALITATS DIVERSES DELS TRES , FA QUE UN VULGUI DESISTIR. 

 TRES RIPOLLESOS DE PERSONALITAT RECONEGUDA, DOS  D’ADOPCIÓ I UN 
DE GENÈTIC-el que vol dir, que es possible que porti en els gens ADN del monestir de 
Ripoll, com jo dic sempre; i molts dels d’aqui (com deia irònic EL TIET Zenon Puig)..., 
PERÒ aixo sí, TOTS TRES, AMB UN GENOMA, heretat d’uns pares, CO-MODIFICAT 
PER L’AMBIENT RIPOLLES, I QUE ELS CONVERTEIX inexorablement EN 
BRILLANTS FINS L’EXCEL·LÈNCIA, TANT EN la voluntat de TREBALL,AMBIT 
LITERARI O CAMP PROFESSIONAL ,COM EN EL DE LES ELITS, I PROVINENTS 
DE PERIMETRES TANT DIFERENTS  COM L’ESPORT O EN DE LES  LLETRES amb 
un ampli espai literari I TAMBE EL DE L’ETNOGRAFIA,activitats que requereixen 
capacitat, esforç i alta concentraciÓ  .

I, A MES A MES, PODRIEM AFEGIR QUE TOTS ELLS, ESTAN INSERITS, 
AMAGALMATS O ENGANXATS EN LES LLETRES. I AI LAS! M’OBLIDAVA: EN LA 
FAMILIA....i no faltaria mes en les amistats ! Un apunt Interesantissim:Reconec que 
aquestes genialitats  només els poden suportar  algunes dones-esposa, dotades de 
qualitats extraordinariament genials i pacients,o sia que s’ho mereixen tot i més..Per 
aixó, eixis CONJUNTA I SEPARADAMENT , HAN APROFONDIT I BATUT RECORDS 
EN LES SEVES AREES PREFERENTS, SIENT molt atrevits i valents valents... 
EXPERTS TAMBE EN L’ECONOMIA I EL REDREÇAMENT I RELLANÇAMENT DE 
EMPRESES adhuc culturals, en NEGOCIS:PUNTERS EN LA TEORIA I LA PRAXIS 
DE LA EMPRESA I PER QUE NO AMB FITES MEMORABLES tambe en tot tipus d’ 
ambits literaris o  CULTURALS,adhuc el teatre .

 NO OBSTANT AQUESTA PLENITUT PLURIOCUPACIONAL, MES D’UN D’ELLS  HA 
RECORREGUT A PEU  FINS A LES ARRELS de la nostra terra, FENT-SE UN 
CONNESSEUR PROFUND I CRITIC DE  TOTA LA CATALUNYA MONUMENTAL, 
SENSE COMPTAR TAMBE LES AVENTURES POLITIQUES D’ALGUN qu’altre.... .DE 
TOTES MANERES EL QUE EM CRIDA LA ATENCIÓ MéS SOLEMNE, ES LA 
PROJECCIÖ FORANA, EXTERNA I ETERNA, QUE CADASCUN  D’ELLS, HAN 
TINGUT I MERESCUT AMB RECONEIXEMENT VALUÒS.
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TOTS TRES  EN CONJUNT HAN POTENCIAT I CATAPULTAT A LA SEVA MANERA, 
EL NOM DE LA VILA DE RIPOLL  FINS A LES ANTIPODES...RIPOLL memoritzem: 
FUNDAT PER Guifre el Pilos,HAURIA ESTAT doncs -sempre segons la meva hipòtesi-, 
l’ambit i EL GRESSOL ple de fundent, ON S’HA GESTAT EL GUIO DE LA SEVA VIDA: 
PLENA,OBERTA I GENIAL. TOTS TRES obviament, SON DE PERSONALITAT 
POLIÈDRICA, PERMETENT LES SEVES FACETES, MULTIPLES LECTURES, 
naturalment , D’UNA MISCEL·LÀNIA GAIREBÈ IMPOSSIBLE PER INABASTABLE

RESUMIR DONCS LA  SUMA DE 250 ANYS I ESCAIG DE  LA VIDA D’UNS 
RIPOLLESOS  DE PRO, EN TAN SOLS 15 MINUTS, NO ES QUE SIGUI 
IMPOSSIBLE PERO SI MOLT ARRISCAT..CADASCUN ES UNIC 
INCOMPARABLE...EL PES DELS FOLIS  CURRICULARS, DE MES  D’UN KILO, I LA 
CREACIò Literaria DE  LES SEVES PAGINES ESCRITES  S’HAN DE COMPTAR A 
MILERS... 

PASSO doncs ARA A FER REPAS  BREU (?)  DEL DOSSIER DE CADASCÚ: Per 
disort en veig  obligat `POSSIBLEMENT a passar per alt, el tempus de la vostra 
paciència, aixó sí intentant Resumir, i puntualitzant fites i alguns trets vitals importants, 
interessants, esparssos i a voltes concrets de cadascú, no per coneguts, sí necessaris 
de remarcar, advertint que com abans he assenyalat es dificil la contenció que voldria 
fer:  ...........              
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            ANTON,en Xevi, pare de família, nascut a Ripoll el 1928.Sapigueu i recordeu 
que a 4 anys ja llegia...Atzarosa vida estudiantil per la incívica guerra civil i la post 
guerra, a on acaba imbricat amb treballs de noi de <recados> de can Fernandez. 
Cursant estudis a Ripoll amb examens a Barcelona per lliure ,meritòria tasca, en 
aquells temps tan problemàtics, fins assolir finalment una qualificació acadèmica 
insuperable:Llicenciatura superior de Professor mercantil. Fou President i CAMPIO 
D’ESCACS de 1a. Categoria al CASINO, la LIRA, La COOPERATIVA...FOU ELL QUI 
VA ORGANITZAR LA PRIMERA BALLADA DE SARDANES DE LA POST GUERRA,i 
en  -ALESHORES LA NOMENADA del Gral Mola sempre PLAÇÁ GRAN .Costejaren 
l’orquestra: el bar la Molina i la empresa Saphil. Des de jove fins ara, dirigint la força 
del cap als peus –mai mes millor dit - i eixís, està, i viu atapeït de rècords OLÍMPICS, a 
qual més intrèpid,per demés MONDIALMENT RECONEGUTS i VALORATS DES 
CASA NOSTRA,intensiu a Europa i fins Àsia (Japó),Fixeu:ara i avui,any 2013 encara 
el practica 2 vegades per setmana. I va ser exclòs de la "Mili" per cardiopatia!!... 
Seguim: Professor-gestor -contable,administrador estricte,ponderat i lúcid, en 
empreses clau de casa nostra,recordeu nomes Casals Ripoll-Montgat,La Farga 
Lacambra,Matabosh remuntant-les amb esplendor. Tot i això, té temps per fer teatre 
(FENT D’esclau Uriel dels Pastorets) i bolcar-se constantment fins avui en 
sornegueries dissimulant malèvolament  sarcasmes entre magistrals escrits,de relats 
inconfusiblement nostres,de casa, del Ripollès,COFUNDADOR de 1ª època de la 
revista-setmanari:El ripollès amb contes,i cròniques sucoses sempre com he dit de 
critica- ironia anglesa- i d’humorística fins a on la censura ho permetia.També 
entrevistes com la de la cèlebre Juanita Reina,vigilada d’aprop pel seu pare no fora 
que..I avui encara col·labora fixa en l’actual, ja de setmanari, en 3ª època ...Es 
Novel·lista : fins a 8 títols publicats entre narrativa, novel·la històrica i 
anecdotari:1959:Una X dos XX ,premi novel·la curta jocs florals Ripoll- 1993:Ripoll 
viure entre dos rius.-l998 Flacs i Miserables.-2000:Memòries d’una estàtua 
tafanera.2001:Reciclatge.2002:La guerra dels innocents. 2009:Cent anys de futbol a 
Ripoll (col.·Agustí Dalmau . 2010:Memòria històrica lª ma,dipòsit ACRI Comenta que 
ha portat de fa temps en la Televisió del Ripollès  un espai de  comentaris literaris 
d’orientació al lector,amb audiència avaluada com de molt ben qualificada , qualcosa 
havia fet ja abans en Radio Ripoll. . Un parèntesi en la seva vida: la Curta-difícil 
Alcaldia en la transició i fins poc OMBUDSMAN, però,sap relaxar-se amb  musica de 
creació pròpia..L’he tingut-des petit al Corral) i encara el tinc per damunt el meu cap, 
de fa gairebé més 50 anys,ara i avui, en un habitat preuat , que ens costà només uns 
6.000€ i escaig ..Ah! i penseu que té les parets del seu despatx de treball, tapissades-
ataconades- de medalles i trofeus,ordenats escrupolosament,esperant un futur destí 
museogràfic, ja garantit... I ARA,encara es RECONEGUT:Just dijous propassat 
Homentage a BCN. Ajuntament BCN,Secretari de l’sport GEN.CAT,i la Presi de la FED 
CAT ATLI VETERANS,L’hi han fet entrega d’un trofeu en plata amb la frase”per 
l’historia que has deixat en l’atletisma catala”.Tambe ara, PRECISAMENT , es també 
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sol·licitat com a jutge honorari de la federació Catalana d’atletisme...Quan ell acaba el 
seu currículum MECANOSCRIT, diu: "c'est tout” “es molt mes del que em 
pensava”...Quan, enlloc no cita ni diu, que es membre de la Junta i el tresorer del 
Centre d’estudis comarcals del Ripollès, no fallant mai en cap reunió de junta i portant 
al dia tots els entrebancs contables!

          . Del seu historial atlètic i sempre nomes resumin: a Espanya com a Campió:  54 
medalles d’or i 3 de plata,ha batut els records  d’Espanya i Catalunya  de 100,200,i 
400ml. 6 plaques de Mèrit de la Federació catalana d’atletisme:Vic, Ripoll Barcelona , 
Madrid i una al pavelló de Ripoll. Els fets de renom mundial mes destacats:Open 
Anglaterra  Manchester al 1976, ler en l00 , segon en 200 i en 400 mll. A l977 al open 
d'Itàlia  a Milano: 1r en l00 i 200 mll i 2º en 400 mll; a 1982, Campionat d’Europa a 
Estrasbourg 3er bronze en 400 mll,i en l984 a Brigthon : Campió d’Europa  en 100,200 
i 400mll amb record d’Europa;seguim... a l988 a Verona- Itàlia , Campió d’Europa en 
400 ,mll i sots campió en l00 mll, i ara es desplaça al l993 al Japó MIYAZAKI, amb 
bronze a 200 mll.,no acaba aquí ja que al 2004 a Dinamarca AARHUS Campionat 
d’Europa : Or en 100 mll i en 200 mll. Entre mig d’aquestes fites exteriors, mes de 
cinquanta en tota la península ibèrica..I el que em deixo...i el que l’hi espera i no sap !! 
Quina  tasca tan meritòria i vegeu que es modèlic en quan a que demostra que de 
l’esport no se’n viu ... Quina honra per  Ripoll... en mil anys!, has estat i  ets: l'Únic 
d’aquesta “especie” atlética!!...

BOIXÈS,en Joaquim,pare de família, nascut el l926, ,afincat a Ripoll de molt petit -12 
mesos-. I que –curiós- va viure també al pis dels 6000€!.L’hi fou  atorgat el Títol de fill 
Il·lustre de Ripoll juliol  l996-Previament,dècades del 50 al 70 del segle passat, fou 
època de producció poètica: jocs Florals, i d’obra escènica. Per això crec que es i fou, 
de fa temps  un vertader RIPOLLES IL·LUSTRE, MESTRE EN GAI SABER,i SEGONS 
ELS ANTICS CANONS:per 8 vegades premiat al exterior! que no es poc!, i no com 
ara, que amb una sola, ja es dona el títol de Mestre GS. El primer a 27 anys!,l’últim a 
36 anys, en que deixa de prendre-hi part. POETA doncs  EN MAJUSCULES com pocs 
n’hi ha hagut a casa nostra...i el que es més , que fou de Personalitat  DESAFIANT, 
ATREVINT-SE A enfortir L’ EXTERNALITZACIO DE LA LLENGUA CATALANA CAP 
AMERICA,I EUROPA,en la trista i dissortada ÈPOCA DICTATORIAL, de real segrest 
DE LA NOSTRA LLENGUA,amb el RIGOROS DUR, I IGNOMINIÒS AILLAMENT 
FRANQUISTA. Imagineu-vos: per anar a recollir un premi dels Jocs Florals a Paris la 
Guàrdia civil el vigilà i l’escoltà fins  a la frontera  de França! Quasi com un terrorista 
deportat..Historiador pur doncs,  del petit-gran país- del ripollès. Eixís també tracta 
historiogràficament i en profunditat des de fons directes (passà a màquina tot el 
manuscrit d’en Mirapeix)resseguint els fets de la Destrucció de la Vila pels 
Carlins,s’empassà tot el llibre d’actes municipal. Eficient administrador en cap 
empresarial, salvant d’ensopegades TOTA UNA INDUSTRIA!,una de les dues que 
sobreviuen al Ripollès actual. Obra escènica de l954 a l968 en total 8. Emprenedor 
teatral.... del popular fins el difícil nivell d’auto-sacramentals. Cito nomes “Poema de 
Ripoll”,que es va representar 3 vegades.-“ Visca Nadal” .imitació d’uns pastorets.”La 
Honradesa dels altres”.”Els àngels del Mestre Eudald”,”L’àliga entre dos Rius” que 
reviu el fatídic l813, amb la guerra de d’independència. També es  important “Sant 
Eudald i el Clavetaire”, descripció  d’un acte d’agressió al reliquiari. Una comèdia en 
prosa  titulada “L’oncle Vicenç” i a l’any següent : 1961 “La Clau i la Daga” relatant la 
pugna entre el poder abacial –feudal i el poble de Ripoll. Cal  precisar que deixa 
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constància de la seva obra mecanografiada,fent-ne donació al antic Arxiu-Museu de 
Ripoll. Em consta que ho feu retirar quan la disputa sobre la propietat de l’arxiu 
propiciada pel rector de Ripoll (?) i sé també que la familia té ganes de dipositar-ho 
definitivament al nou Arxiu Comarcal del ripollés, espero ben aviat; eixis m’ho han 
comunicat oi?.) Seguim: a 36 anys,  ja l’hi fou lliurada la placa de Plata “Tomàs 
Raguer”, màxim guardó amb el qual la vila  reconeixia  la seva labor realitzada  en 
favor de Ripoll    Tant participatiu era, que s’abocà de ple i ben integrat, en la vida 
ripollesa,així fou ànima de la Lira, Locutor i rapsode de la lª Radio Ripoll, ubicada a 
l’edifici avui desaparegut de can Sans, antiga seu dels Sindicats,i antic edifici  monacal 
de l’abadia, que contenia un moli,amb salt d’aigua, i- nota curiosa per la Portalada- en 
la seva compra, quan al s XIX,en plena desamortització programada i executada pels 
banquers castellans Mendizabal i Madoz, que foren ministres d’hisenda , venda 
executada per muntar-hi una fàbrica tèxtil, el delegat d’hisenda que ho venia, l’hi va 
oferir a mes, com qui res, la compra del monestir portalada inclosa, per nomes 500 
pts...així anàvem i anem. D’aquest fet encara en queden testimonis fefaents: dit 
segons un besavi va contar a les besnétes... Boixes també passa per la política , fou 
Regidor i tinent d’alcalde de Ripoll al l967.Una de les seves primeres activitats  fou 
retolar  en català totes les vies urbanes,Ripoll fou doncs de les  primeres poblacions 
que eixís ho va fer.No es pot menystenir la Obra poètica  recollida fins l980,en 4 
volums mecanoscrits destacant :1-“Homenatge a l’amistat” 2- “Oliba i Altres poemes” 
de  l433 versos el poema Oliba .3-“Paraules d’amor”, de mes de dues-centes pagines i 
ja  com a 4- i últim, el volum de les “Rimas de Primavera”,poesies jovenívoles del 1942 
al 94. Obres en prosa “Petit País del Ripollès”; “Historia de Ripoll”.”Els  Carres de 
Ripoll” .Col·laboracions múltiples a El Ripollès, i multitud de lligalls ,etc. Ell acaba dient 
que aquesta tasca l’ha realitzada en 50 anys, i  jo dic, que queda molt per estudiar i 
publicar:repto a veure qui ho fará, per que Ripoll i en Quim Boixés s’ho mereixen...Les 
seves cendres, caigueren del campanar de Ripoll,sobre els teulats monacals, a veure 
si  arribaran a ser històriques i fructíferes llavors!

CRIVILLÈ,en Florenci, pare de família, nascut el l948,empeltat de ripollès, té petites 
arrels encara riu Ter avall,que es diuen Martí i Pol. La vida l’ha portat quasi a donar 
mes tombs , que la terra al entorn del sol. Com a custodi de la memòria històrica, es 
un empedreït FOLKLORISTA continuista.  I segons Daniel, no el profeta, sinó el 
medical amic Palomeras (del gremi  profètic de bones i males noticies) que ens diu (i 
no son males sinó bones llengües -literàriament  parlant-  que en Florenci, de petit , 
encara en bolquers i de quatre grapes, va pujar gatejant graó a graó, l’artìstica escala 
de cargol de l’antic i immillorable museu de Ripoll,avui dissortadament ja desaparegut, 
-que dit sigui de pas havia estat el sancta sanctorum de l’etnografia Catalana i ben 
segur de la península ibèrica, ...i al empènyer la porta  d’entrada, al sentir drincar els 
acompasats i harmònics sons de les esquelles que feien de campanetes, amb la seva 
impromta, el marcaren i enganxaren  per sempre i eixís estem...També, ja mes gran, 
però encara jovenàs Florenci (es veu en una foto)  admira atent i embadalit  el dit , i 
segueix  l’indicació segura i ferma de l’Eudald Graells, qual un Cristòfor Colom 
etnogràfic, que  l’hi assenyalava el camí cap als futurs descobriments, eixís ell ho va 
entendre,  i ha seguit tan estricta i intensivament la seva petjada, que avui encara l’hi 
marca  unes fites, per molts inassolibles.   El l978, el bisbe de Vic  a proposta de 
Eudald Graells el nomena col·laborador i membre del Patronat del Arxiu Museu  de 
Ripoll, aquesta es doncs la dada  del seu accés oficial , i al l997,  es nomenat 
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conservador (que  també ho serà del  museu Comte Arnau de Gombrèn  filial del 
etnogràfic ripollès. Va formar part com a membre del nou patronat democràtic del sXX, 
fins a la seva dissolució per tancament , ocupant-se no obstant del seu ordenat 
desmantellament i ubicació de peces  prèvia cura, en lloc segur,  fins ser coautor amb 
la Roser i les Maries-Angels...  del projecte museogràfic del nou museu, amb la ingent 
tasca de  renovar-lo a Can Budallers , a on de dia i nit, ha fet el possible i l’impossible 
per que fora considerat amb premi cultural, com  únic nou museu etnogràfic pioner de 
Catalunya .Com podeu veure, ell ha estat i estarà sempre en els moments crítics  dins 
el museu.  Sempre AMIC DE TOTHOM, per això no ha volgut  conèixer el mal,té anima 
i cor d’un àngel protector (nomes , que  sàpiga jo,i per lo baix, té una enemiga... diem-
ne <tècnica> oi? Escriptor-corrector-redreçádor-impulsor-arxiver... abastant ample i 
profunda  producció ,i el que es més, dins l’anonimat. ESSENT majoritàriament- un 
autodidacta nat, i a mes a mes, un bon rapsode,iniciat en l'escènica. OBERT AL MON 
DE LA POESIA,coneix mes be la vida de Martí Pol ,que els seus biògrafs o  la seva 
pròpia dona, que ja es dir. I es una de les  autoritats etnogràfiques actuals , com a tal 
ja ha estat reconegut com el gran HOME ETNOGRAFIC ENCICLOPÈDIC 
UNIVERSAL,doncs,intervé, en múltiples estudis històrics, obtinguin-ne premis com el 
Recercat 2013 de l’ Institut Muntaner,reconeixement per a un< home de fer feines>, el 
“Joan Saques  2012, de Patrimoni cultural”,Fundació Valvi de Girona, o el guardó 
d’aquest estiu de “Reconeixement cultural  Sardanista” i tants d’altres .De sempre !, 
Inspirat per les innovacions i manteniment en el camp de l’electrònica, es un virtuós 
ara i avui, obligat per un nou contracte museogràfic, a treballar eternament pel nostre 
Museu i molts d’altres!- Ha fet un vídeo enregistrament el 2008 titulat “Nadal va quedar 
escrit”  Des l979 a 2013,ha publicat molta bibliografia, de mes de trenta,en format de 
treballs i articles com autor, fautor i coautor,amb col·laboracions varies, sobre el 
Museu:”La Tomba del Comte Guifré”,”Aiguat de l940”,”Carner,Bofill i Sagarra a Ripoll”. 
“L’escultor Pere Jou”. “El grup de Folkloristes de Ripoll”. “Eudald Graells o la passió 
per la recerca” o “Eudald Graells el guiatge permanent”,”Gonçal Cutrina arrels i llavors 
perdurables”. “El fons d’imatges Nicolau Coma” ...”Armes de Ripoll”, catàleg Expo. 
2003 Girona.”Petita història de Ripoll”. “Eduard Soler un Home ,un paisatge”. “Amic 
Ramon  o un Gentelman Ripollès”( homenatge a Ramon Alabau),”David Jou, de bracet 
amb la poesia i la ciència”,”El bisbe Masnou a Ripoll”, Ressenyes múltiples: “Josep 
Ribot i Calpe  llegendes del Ripollès”,deixant de banda els milers de treballs en que ha 
laborat, estant implicat ,com corrector ortogràfic de text , estil i fins i tot de contingut,es 
precís i minuciós, fidel,espontani i humil, de qualsevol obra i/o treball escrit que s’hagi 
de publicar tant del museu com del C.E.C.R ,del qual al l978, també fou impulsor. I 
tants i molts d’altres,de tal manera que ens es imprescindible. Per això, a vegades pot 
ser, n’abusem massa, i tinc la sensació que l’emprem com si fora un membre del 
mil·lenari Scriptorium monacal,,vaja! com frare llec, que per ell, sempre serà una virtut 
que l’ honora.
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 I,  ara i per fi ...el FINAL amb nomes una observació!, i es  amb aquesta  intenció de 
reconeixement públic, que caldria   TENIR  PENSADA i potser també HAURIA 
D’ESTAR PROGRAMADA plausiblement dins aquesta SALA ABAT SENTJUST,(o allà 
a on escaigui), LA NOSTRA  GALERIA DE -DONES I HOMES- RIPOLLESOS 
IL·LUSTRES,recercant,més que mai els de  tots els camps com son en de la Historia, 
Ciències, literatura,Arts, etnografia, Industria,innovació,Política,etc, vaja el trivium i el 
quadrivium que des de en Gerbert  ens han engrandit. Eixís des de EL COMTE 
GUIFRÉ, passant PER UN PRESIDENT DE LA GENERALITAT I UN LLARG 
ETCETERA...ENCORATJO als amics estudiosos i pacients per incombustibles, 
Mascarella i Dalmau (CECR), EN LA TASCA, I veureu que  AVIAT ENS MANCARÀ 
ESPAI. En aquest sentit,i es per això QUE PER A MI,ELS AMICS DELS QUE AVUI 
HEM GLOSAT PEL GUARDÓ COMTE GUIFRÉ, NO SOLS SON MEREIXEDORS DEL 
HONOR QUE AVUI ELS HI ATORGUEN, SINO QUE ja CAL PENSAR I PROPOSAR, 
sense CAP DEMERIT per la diada honrosa d’avui,en sol·licitar pel conducte 
“reglamentari” que calgui, i amb el cor a la ma,a que les autoritats que ens presideixen 
aquí, PUGUIN sol·licitar a mes a mes, el PASSAR A  SER GUARDONATS AMB LA 
CREU DE SANT JORDI !

Dr. EUDALD MAIDEU I PUIG

Novembre 2013
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