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Diàlegs amb la música
La comarca homenatja Lívia i Ricardo Miravet

El dissabte, 7 de desembre, el Centre d’Estudis dels Ports va organitzar un merescut 
homenatge a Lívia i a Ricardo Miravet, de matí a casa seua, al castell de la Todolella, 
i de vesprada a l’arxiprestal de Morella.

Tots els qui han conegut Ricardo i Lívia són conscients de la seua talla professio-
nal i humana. Ricardo és el savi responsable de la recuperació de l’Orgue de Turull 
a l’Arxiprestal de Morella, de la creació i de la continuïtat del Festival Internacional 
de Música de Morella, de la cessió del castell de la Todolella a la Generalitat per a 
constituir-se com a centre públic d’activitats culturals, entre molts altres mèrits que 
podeu llegir en l’elogi que publiquem ací mateix.

Per la seua banda, l’enyorada Lívia Mi-
ravet, és molt reconeguda a França per les 
seues investigacions científiques, que, en-
cara que no són tan conegudes entre nosal-
tres, van tenir una gran importància. 

Aquests i molts altres mèrits i raons han 
motivat el Centre d’Estudis dels Ports a 
homenatjar-los i poder expressar així a Ri-
cardo la seua simpatia i reconeixement. Al 
matí ja li les van mostrar les nombroses au-
toritats que hi van assistir (i les que van ex-
cusar la seua absència, com ara l’alcaldessa 
de París i el bisbe de Tortosa) i els tolellans 
que van pujar al seu castell. 

A la vesprada, i amb el patrocini de 
l’Ajuntament de Morella, es va poder gaudir d’un magnífic concert interpretat per 
Esther Ciudad, professora d’orgue del conservatori de Terol, acompanyada pel cant 
gregorià d’Ismael Villanueva, professor d’aquesta disciplina al conservatori de Sara-
gossa. El Centre va agrair la col·laboració i disposició d’Arturo Barba, el director que 
continua el Festival Internacional de Música de Morella i que si no s’haguera trencat 
el braç, haguera fet ell concert, ara només va poder interpretar una peça amb una mà... 

L’alcade de Morella, Rhamsés Ripollés, va agrair tota la tasca que Ricardo ha fet per 
Morella i per la comarca i, en reconeixement de tota aquesta ingent feina, el Festival 
Internacional de Música de Morella, que va crear i continuar fins fa ben poc, ara durà 
el seu nom.

Finalment, el president de la Generalitat Valenciana, Joaquim Puig, va cloure els 
parlaments abans dels concerts i va lloar la tasca feta per Ricardo i les seves idees 
republicanes.

En l’acte del matí al castell de la Todolella dos tolellans van llegir dos elogis (lau-
dationes) que ara reproduïm.



d-música
PAPERS DELS PORTS - 2020

146

Laudatio a Lívia Vicenta Férgola (i a Ricardo Miravet), feta per Mi-
guel Armengot Carceller
A manera d’introducció

Don Ricardo em diu “no me llames don Ricardo, llámame Ricardo, como hace todo 
el mundo”. No obstant això, jo li continuo dient “Don Ricardo”. També en referir-me 
a Lívia la cridava (i la continuo cridant) doña Lívia. “Pero, por qué me llamas Don 
Ricardo?”, em pregunta don Ricardo. Jo li contesto que són moltes coses durant molt 
de temps. Sempre ha sigut i és una expressió de respecte i d’admiració.

Quan Lívia Vicenta Férgola i Ricardo Miravet Toutain van arribar a la Todolella, i, 
per sort per a tots, van adquirir aquest castell jo tenia 10 anys, no teníem aigua corrent 
ni claveguera... i ací no havia arribat el turisme com a la costa. Va arribar la revolució, 
sí la revolució, perquè comencem a veure i sentir coses i idees l’existència de les quals 
desconeixíem. Ni més ni menys que idees!

Deia doña Lívia que ella sempre havia somiat en un món en el qual tothom parlaria 
i s’entendria en esperanto, amb tot el que això, ni més ni 
menys, significa. Però que tenia clar, i era una gran decepció 
amb la humanitat, que se n’anava a anar d’aquest món encara 
pitjor i més fragmentat cultural i socialment que el que exis-
tia en la seua joventut i maduresa. Tenia tota la raó, desgra-
ciadament. En aquest moment, fronteres i banderes campen 
per onsevulla i ens amenacen a tots en tots els països de la 
vella Europa. Si jo represento una mica de la meua genera-
ció coincidisc amb doña Livia a expressar la meua profun-
da decepció amb nosaltres mateixos tan egoistes i incapaços 
d’aprendre del passat.

Livia: La persona
Lívia era una persona que no deixava indiferent ja des del 

primer moment, des del primer tracte, després d’uns minuts 
de conversa.

Descobries de forma quasi immediata una persona 
intel·ligent, capaç, sàvia, perseverant i solidària. Imposava 
respecte i admiració, al mateix nivell que Ricardo, tal com ja 
he expressat. Parlar amb ella era assistir a una classe magis-
tral d’ètica aplicada als diferents coneixements i esdeveni-
ments polítics i socials.

Personalment preferia parlar poc amb ella, només el necessari per a induir la conver-
sa i deixar que ella parlara. Era una delícia intel·lectual.

Jo era plenament conscient que només podia expressar la meua opinió; discutir amb 
ella, tan formada socialment i intel·lectualment i amb el seu discurs tan elaborat, no 
era possible ni convenient. Al costat d’aquesta personalitat “captivadora”, de manera 
inseparable, estava la Lívia que es comprometia sempre amb les persones més neces-
sitades de la societat. I tenia, també, un aspecte molt tendre, que no era fàcil de desco-
brir per a algú que només havia conviscut esporàdicament amb ella, com jo. Em vaig 
adonar d’aquesta part tan important de la seua personalitat quan vam pujar al castell 
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per a presentar el nostre net Joan, de mesos d’edat: com el mirava, l’acariciava i volia 
gronxar-lo, encara que les seues forces ja quasi no li ho permetien. Va ser un moment 
memorable i esclaridor per a tota la meua família i que jo vull donar a conéixer a tots.

Livia: la metgessa i la investigadora
Revisant la biografia de Lívia, tan ben escrita per Catherine Beauvalet, que es pot 

llegir en la pàgina Web de la Fundació Lívia i Ricardo Miravet, un descobreix els 
fonaments de la seua personalitat expressats en les línies precedents. Dona lluitadora 
incansable, capaç de superar les més complexes barreres, incloses les familiars, fins a 
arribar a ser la directora de l’INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche 
Médical) de França.

Naturalment, només les qualitats intel·lectuals i personals de Lívia poden explicar 
aquest fet, realment inaudit i enormement meritori per a una xica Argentina a França.

Fins a arribar ací cal estudiar una carrera de Medicina, amb les millors notes, per a 
després aconseguir una beca i plantar-se a París. Fet tot això, també s’ha de combinar 
l’activitat mèdica clínica amb la investigadora, trobar els col·laboradors idonis, acon-
seguir ajudes per a la investigació i publicar els teus resultats en revistes d’alt impacte.

És un exemple del que en Medicina coneixem com a investigació translacional: la 
col·laboració entre metges clínics i investigadors bàsics. Amb això s’aconsegueixen 
els resultats més grans i millors per a curar les malalties.

Però això té un preu personal enorme: Cal dedicar tot el temps del món i més... El 
temps i els teus pensaments i la teua vida, realment. Estic segur que Ricardo a vegades 
pensaria “Lívia està absent”, o, com diem per ací “Lívia està a la parra”. Sí, estava 
pensant, mentre el músic interpretava la seua música, en aquella molècula que no en-
caixava…

Livia i el tolellans
La història de la compra i restauració del castell de la Todolella, que també figura en 

la pàgina de la Fundació, és, especialment per a les persones que la vivim, una història 
d’herois, en la qual Lívia i Ricardo són els principals protagonistes, sense oblidar al-
tres persones que els van ajudar “en tot”. Estan reconeguts adequadament en l’escrit 
citat i allà em remeto.

El meu record més clar de Lívia d’aquella època és un estiu asseguda al balcó de la 
dreta (esquerra, si mirem de front) de la façana principal del castell, amb una falda am-
pla, observant durant hores el procés de la batuda, ja llavors amb la màquina de batre i 
el tractor. Hi havia altres persones a les finestres, amics que hi passaven uns dies, però 
ella destacava per la intensitat en què fixava la mirada mentre nosaltres estàvem batent 
a l’era del Castell. Eixe dia em vaig adonar que a la Todolella teníem un castell. Em 
vaig sentir important. Tal va ser el meu descobriment que l’endemà pujava a l’era amb 
un quadern i una caixa de colors “Alpí”, em vaig asseure a l’ombra, recolzat en la paret 
del paller del meu avi Joaquín i vaig dibuixar el castell. Dibuix que encara conservo.

Però no vull personalitzar aquestes reflexions. Vull dir que el que em va ocórrer a mi 
ens va ocórrer a la gran majoria dels tolellans. El castell va passar de ser un casalici o 
casalicio com diuen Lívia i Ricardo, a un castell. Un casalici és una casa gran, atroti-
nada, incòmoda i poc útil. Però un castell és una altra cosa.



d-música
PAPERS DELS PORTS - 2020

148

Una altra imatge que conservo en la meua memòria és a Ricardo i Lívia, Lívia asse-
guda i Ricardo dret, al balcó de casa Hermínia i José María mentre dansàvem la Dansa 
de la Todolella en el Primer Aplec dels Ports. Probablement l’Aplec i tot el bo que ha 
significat per a la comarca durant tants anys no hauria estat possible sense eixes idees 
que van entrar en els tolellans de la mà de Lívia i Ricardo.

Soc conscient que la realitat és múltiple, que és el que cadascun de nosaltres pro-
jectem. Però hi ha fets que són i són ací. I per això vull novament reiterar la nostra 
gratitud a Lívia Vicenta Férgola i a Ricardo Miravet Toutain.

Laudatio a Ricardo Miravet, feta per Josep Lluís Carbó Ferrer
Ricardo Miravet Toutain. Nasqué un bon dia d’invierno pampeano fa noranta anys a 

Còrdova la Docta, una gran ciutat, la Còrdova Argentina.
Orfe de pare des dels vuits anys, tanmateix es va criar en un ambient familiar i en un 

entorn social artístic i intel·lectual. 
De ben jovenet copsà la seua vocació artística i creadora. “¡Seré artista o nada!’, 

me conjuré, y lo he cumplido” li va dir no fa gaire a un famós periodista que encapçalà 
amb esta frase l’entrevista publicada a La Vanguardia. El jovenet Ricardo sabé traçar i 
encaminar la seua vocació musical.

Music ja consagrat, al 1951, s’instal·larà a París amb Lívia, el seu amor vital. Allí 
completarien tots dos les seues respectives formacions i enlairarien les seues carreres.

Els seus enormes coneixements i capacitats musicals i la qualitat del seu treball com 
a musicòleg són il·limitats i irresumibles. Des de 1959 fins que es va jubilar, Monsieur 
Miravet va ser titular de l’orgue de St. Germain l’Auxerrois, l’església del Louvre, la 
que des de fa unes setmanes és la Catedral de París. 

Membre de l’exclusiu grup dels grans organistes de París, tocà a totes les princi-
pals esglésies de la gran metròpoli i, sense deixar mai les seues freqüents visites a 
l’Argentina, estengué per tot lo Món la gràcia dels seus concerts.

Immergit en la vida de l’Església i organista a una església tradicionalista, però obe-
dient al Vaticà, va viure la gran renovació post conciliar, adaptà la seua activitat com a 
organista sacre als canvis en els rituals i a l’aggiornamento religiós. Ha composat mú-
sica sacra i peces per orgue i per piano. Els darrers anys a Saint Germain l’Auxerrois 
va escriure tota la litúrgia en francès. Després del Concili Vaticà II, s’havia traduït els 
textos del llatí al francès i sobre eixos textos va composar les misses -introits, salms i 
al·leluies- de tot l’any litúrgic.

Ricardo Miravet, com a home de la Cultura, treballava també al Servicio Cultural de 
la Embajada Argentina. A l’Argentina, els governs canviaven constantment i canviava 
també el personal diplomàtic. Eren escriptors, artistes, dramaturgs... ells eren els im-
prescindibles per al bon funcionalment de l’ambaixada.

Amb els anys, van conèixer els Ports i el Castell de la Todolella que acabaren ad-
quirint el 1966, moment des del qual va ser la seua residència de vacances, fins acabar 
sent la seua residència definitiva després de la seua jubilació. Amb la seua enyorada 
Lívia, tot i el seu astorament per l’obsessiu i estès localisme que prompte hi van perce-
bre als nostres pobles, han format part del molt selecte i reduïdíssim grup de persones 
de notorietat i relleu que han escollit la nostra comarca per establir-s’hi. 
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La seua autoritat musical ha contribuït a impulsar la vida cultural de la comarca i la 
seua generositat l’ha fet popular i estimat. 

Ricardo Miravet músic admiradíssim, organier buscadíssim, musicòleg eminent, di-
plomàtic eficaç, no és només músic, organier, musicòleg i diplomàtic. Ricardo, home 
de rica i extraordinària personalitat, és un intel·lectual en el ple i etern sentit de la 
paraula. Ricardo Miravet, homme de la Renaissance, llegeix, reflexiona, escriu, opina, 
crea, recrea, recita...

Té una acusada i evident debilitat per la poesia, Ricardo Miravet pot alegrar qualse-
vol conversa amb el seu recitat de versos de Machado, Alberti,  Neruda, Cèsar Vallejo, 
pot referir-se a les obres dels seus Cortázar, Borges, Rulfo...

Però no és només un home de reflexió. Ricardo Miravet és també un home d’acció. 
D’acció musical que manté, tocant i component i d’acció social que ha demostrat amb 
la seua activitat com a alcalde que tots nosaltres tenim en la memòria recent.

D’esquerres, cristià i jacobí, no defuig la conversa i la controvèrsia política. Fona-
menta la seua visió de les coses dolçament, 
nota a nota. Les seues idees, la seua pre-
dilecció per l’honradesa i els valors pro-
gressistes, l’admiració pel cristianisme, la 
confusió semàntica que observa entre els 
termes ‘nacionalisme’ i ‘patriotisme’, su-
premacista l’un, positiu i legítim l’altre...

Visqué de prop, ell sí, els fets del maig 
del 68. La revolució dels costums i les lli-
bertats personals, la revolució que no va 
arribar a ser social i econòmica, la revolu-
ció interrompuda per les vacances d’estiu.

Compositor, lector de poesia, mai s’ha 
sentit temptat a posar música als poemes 

dels seus poetes preferits. Respecta la dita de Victor Hugo “Défense de déposer de la 
musique au pied de mes vers”.

Sang catalana i gal·la, ànima argentina, raó francesa, cor tolellà, tarannà cosmopoli-
ta i saviesa universal. Llarga i sana vida a Ricardo Miravet!


