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El Patrcnat" de l 'Arxiu-Museu de Ripcll, el 
dia 3 de desembre del 1977 —any del mi l le-
nsri de la Basílica— i a les 7 de la tarda, va 
celebrar l'acte de la inauguració de la sala de 
Records Hisfórics de la comarca del Ripollés, 
en honor ¡ dedicada, precisament, al malagua-
nyat doctor En Miquel Oliva i Prat, traspassat 
el dia 18 d'octubre de! 1974. 

L'arqueologia, la ciencia que tracta de les 
arts i els monuments de l 'ant iguitat, és una 
tasca investigadora molt arrelada a la tradició 
universitaria catalana. Bosch i Gimpera, el que 
fou Rector de la Universitat Autónoma els 
anys 30, fou el capdavanter d'una certa escola 
d'arqueólegs ais Países Catalans. El seu mes-
tratge tingué una cont inuítat immediata en 
l'obra deis doctors Maluquer i Pericot, i mes 
tard en els treballs i la vocació d'estudiosos 
de valúa com els arqueólegs Oliva i Ripcll, 

Els coneixements i mérits del doctor Oliva 
—que va dedicar-se quasi tota la seva vida es-
pecialitzant-se en l 'arqueologia—, van sorpren-
dre en el seu neguit de trobaIIes prehistóri-
ques, molt especial en el Baix Empordá- 1 es-
sent delegat de Belles Arts a la provincia de 
Girona, fou, sempre senzill i agrados i atent 
a la novella saba de l'art i un fervent enamorat 
—mi l lo r románt ic— del románic i per Tant del 
nostre monestir de Santa María. 

Suara que en memoria i homenatge al Sr. 
Oliva, va fer-se tota una publicació sencera a 
«Revista de Girona» (quart tr imestre de 1974, 
núm. 69), amb un ssguit de plomes de primera 
categoría, pero cap d'elles, sense dir res d'Ol i -
va Prat; de Ripcll i del monestir. Per aixó ara 
volem dcnar el nostre sentiment i afecte per 
t'amic volgut; també tessel-les d'aquell estu
dios; l'home també de la muntanya i els seus 
monuments; la semblanca del docte i el romá
nic nostre; l'arqueóleg de sostinguda í ferma 
vccació; el seu neguit per salvar la portalada 
de Ripcl l ; i l'home de la disponibilítat que sois 
venia a Ripoll per parlar arqueológicament de 
la Basílica i del mal de la seva pedra i sarvar-la. 

Pero, com que certament el t rcbem a fal
tar, ho hem fet mes bé. Ho hem fet a la nos-
tra manera per recordar-lo sempre mes. 

Els rípollescs per mit já del Patronat de l'Ar
x iu-Museu, li hem dedícat la sala deis Records 
Histories i on per sempre más ens quedara com 
un capdavanter del nostre Monument. I va ser 
escaient, per tant, d'incloure l'acte en l 'ámbit 
del MIL -LENARI de la Basílica de Santa María 
que es commemora. 

221 



Miquel Oliva va 
sentir constant 
preocupado per 
R i poli. 

«El Pairoaal ele VArxin-Museit liíi volgiii 
Dianifesiar aixi el sen a^raiiiien! al que 
¡oi! un ¡ervenl enuinora! del noslre manes-
lir i un entusiasta coliaborador de la nos-
ira eniiíal. És el coiiiplinient del dente 
que li tenia la vila de Ripoll per la seva 
Iota! entrega a la cultura ripollesa. ! Iw 
feín de la ¡orina que ens ha seniblcit mes 
eficag. Els liomeiiuiges passen, san ¡iurs 
d'un dia. L'crecció d'un nionnmeni o la 
dedicada d'una sala, queden; hunon-n de 
manera perdurable. És el record coniin'.i 
i dnrader que es perpetua a través de ge-
neracioiis... 

El coniiiigu! d'aqnesia sala, que és de 
records Instortcs, és el cunjiml d'objecles 
recoUils duran! molís anys, que sún repre-
senlaíius d'algnu jet assenyalal o que inar-
íjuen una época. Molis d'ells leñen un va
lor anisiic. d'al I res un valor puranienl 
documental. És una sala mes en el Musen 
que ¡li escau perfectament, perqué aquesl 
Musen no és monogrcific. Es pretén donar 
a conéixer les caraclerísliques mes sobre-
sor lints de la Comarca del Ripollés en 
tais els aspecles: paleonlologin, prehisto
ria, ¡nstória, industries i arts popillars, 
folklore, etc., etc...». 

Breu, for t ¡ sentit parlament el del senycr 
Eudald Graells i Puig, director del mateix, que 
pesa (en el que ja no diem mes, per quedar 
una mica al marge deis elegís —ben meres-

cuts per altra par t— i centrar-nos en alió que 
perlany mes a l'arqueóleg, fins maniátic, de 
les nostres pedrés monacals i folklore pirenenc) 
voluntat per cenyir-nos a la semblanca i mani-
fest de la personalitat a Ripoll del doctor Oliva 
i Prat suara desaparegut. A ix i com també la 
del President de la Diputado de Girona, senyor 
Xuclá, que dona les grácies a l'esment, colla-
boració i patrocini que sempre el ncstre Museu 
ha rebut de la Diputado Provincial mit jancant 
els diferents senyors Diputats de la comarca 
Ripollenca, les ajudes moráis i materials del 
qual han permés portar a cap torces realitza-
cicns ben remarcables, al mateix temps que un 
estímul per prosseguir en el mil lorament d'a-
quest Arx iu-Museu. 

Quan viatgem de ni t en un avió i sobre-
volem zones poblades, veureu com sobre la 
térra fosca s'encenen, s'apaguen i es belluguen 
petites llums de llars i foranes. Ha di t algú 
mes eixerit que aqüestes son com llums del 
poeta, del mestre, de l'estudiós i de l'artista. 
Petites llums que oscillen, pero que sempre es 
veuen. Aquí, una d'aquestes llums que Iluen 
sobre el pía de la n i t Marga, era la missatgera 
de l 'Arqueóleg. 

En el cas de l'Oliva i Prat no ha calgut — n i 
caldrá—, pujar a l'avió per veure si la l lum 
s'apagava. Sempre, d'ara endavant, la í indrem 
a casa nostra il-luminant altres bornes, d'aci i 
d'allá, disposats a fer bé i sense defall ir, la 
tasca di f íc i l , ardua, imprescindible i inajorna-
ble de després d'un MIL -LENARI . 

Seguim essent hereus del ccnjunt de les 
actuacions deis homes en el passat. 
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