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Enric Ribes i Marí

a Secció Filològica proposa al Ple, com a

membre corresponent per a la zona d’Eivissa i Formentera, el candidat Enric Ribes i Marí

—amb el qual, contràriament al que podrien fer pensar els nostres cognoms, no tinc cap

relació de parentiu.

Enric Ribes va néixer l’any 1955 a Eivissa, on exerceix de professor numerari de

llengua i literatura catalanes d’un institut de batxillerat. Al mateix temps, és professor

consultor d’història de la llengua catalana a la Universitat Oberta de Catalunya i profes-

sor associat de gramàtica catalana i de sociolingüística de la Universitat de les Illes Ba-

lears, a l’extensió d’Eivissa i Formentera.

Després de llicenciar-se en filologia catalana, va obtenir el diploma d’estudis avan-

çats a la Universitat de València (2005), en la qual està a punt de culminar el seu doc-

torat.

La seva activitat com a professor de català s’inicia el 1975, amb les classes de llen-

gua per a adults que impartia juntament amb Marià Villangómez a l’Institut d’Estudis Ei-

vissencs. Des d’aleshores ençà, Enric Ribes ha fet cursos de diferents nivells i modalitats:

a formació professional, en el reciclatge d’ensenyants, cursos per a funcionaris a l’Escola

d’Administració o cursos per mitjà de la premsa.

És autor, per exemple, d’un curs de llengua publicat consecutivament tres ve-

gades al Diario de Ibiza de 1978 a 1980 i de suplements educatius apareguts entre 1990

i 1994 al mateix Diario de Ibiza i a La Prensa —els dos diaris locals d’aquell temps.

Les seves publicacions s’han centrat sobretot en l’estudi del lèxic i de la toponímia.

El seu primer llibre, de 1986, es titula Sabíeu que...? Paraules d’Eivissa i Formentera, i

consisteix en un recull de comentaris sobre mots específics de les illes Pitiüses.

El seu treball més extens i documentat sobre el lèxic és, però, l’Aportació pitiüsa

al Diccionari català-valencià-balear, publicada l’any 1991, en la qual es recullen alguns

milers de mots, variants formals o accepcions que no havien estat enregistrades a les Pi-

tiüses pel diccionari Alcover-Moll.
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Molt més continuada i extensa ha estat encara la seva dedicació a la toponímia,

que es reflecteix de moment en els cinc llibres següents:

—Noms de lloc (1992), que recull trenta-cinc articles apareguts prèviament al

Diario de Ibiza.

—La toponímia de la costa de Sant Joan de Labritja (1993).

—La toponímia de la costa de Sant Antoni de Portmany (1995).

—Llengua i terra unides (2004).

—La supervivència de la toponímia precatalana d’Eivissa i Formentera i l’Ono-

masticon Cataloniae (2005).

Un sisè llibre —La toponímia costanera del municipi d’Eivissa— continua la

seva metòdica recerca dels noms de lloc del litoral eivissenc. D’altra banda, Enric Ribes

ha participat en altres investigacions toponímiques, com la que va dur a terme un equip

interdisciplinari de la Universitat de les Illes Balears dirigit per Joan Miralles, que va re-

collir el 1993 la toponímia de Formentera sobre la base cartogràfica del mapa 1:5.000 del

Govern balear.

La seva activitat filològica es completa amb una llarga sèrie d’articles a la revis-

ta Eivissa, de l’Institut d’Estudis Eivissencs; a l’almanac El Pitiús, de la mateixa insti-

tució; al Butlletí de la Societat d’Onomàstica o a Llengua & Literatura, publicació de 

la nostra filial Societat Catalana de Llengua i Literatura. Així mateix, ha publicat diver-

ses ponències i estudis monogràfics en altres actes de trobades acadèmiques i obres col.lec-

tives.

Enric Ribes ha estat sempre una persona especialment activa i ha intervingut en

moltes iniciatives culturals rellevants, entre les quals val la pena destacar el disseny i la

posada en marxa de l’Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera, de la qual fou inicialment el

secretari de redacció —i de fet el director executiu—, i en la qual s’ha ocupat també de

gairebé tots els articles relatius a la toponímia.

D’altra banda, ha participat en moltes altres empreses periodístiques, radiofòni-

ques o editorials relacionades amb la cultura catalana.

Així mateix, és autor d’una sèrie de llibres de narrativa, entre els quals sobresurten

les novel.les Solcar un mar de foc (1990) i Pecat de titelles (1997).

Finalment, cal esmentar la seva activitat política, sempre en formacions de signe

progressista i catalanista, que l’ha portat a ocupar en diverses ocasions càrrecs adminis-

tratius i de representació parlamentària.

Al llarg de la seva trajectòria, Enric Ribes i Marí ha sostingut sempre posicions lin-

güístiques plenament identificades amb els criteris de l’Institut d’Estudis Catalans i ha

promogut el coneixement i el prestigi de la nostra institució.
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Per totes aquestes raons que hem intentat compendiar, la Secció Filològica el con-

sidera la persona més indicada per a esdevenir membre corresponent a Eivissa i Formen-

tera i demana el suport d’aquest Ple a la seva proposta.

Text llegit pel senyor Isidor Marí i Mayans al Ple del dia 3 d’abril de 2006

Alan Yates

lan Yates (Sheffield, 1944) estudià a

Oxford, on fou deixeble, entre d’altres, de Batista i Roca, i d’ençà de 1968 és professor del

Departament d’Estudis Hispànics de la Universitat de Sheffield, on ha exercit la recerca i

la docència en l’àmbit de la llengua i la literatura catalanes. La seva activitat ha contri-

buït a la consolidació d’aquesta universitat com un dels centres de referència en els estu-

dis catalans. Més recentment ha introduït els estudis de traducció com a opció del pro-

grama de llicenciatura.

L’activitat professional d’Alan Yates abraça la literatura i la llengua catalanes. Pel

que fa a la literatura, l’enfocament de Yates ha partit sempre de la consideració del fet li-

terari com a producte cultural que cal entendre dins el seu context històric i social. S’ha

centrat en l’estudi de la novel.la catalana dels segles xix i xx, ultra nombrosos estudis (ar-

ticles, comunicacions, edicions), ha publicat Una generació sense novel.la? (1975) i Nar-

cís Oller: tradició i talent individual (1998), i també un estudi sobre l’obra i la vida d’A-

lexandre de Riquer, en col.laboració amb Eliseu Trenc Ballester: Alexandre de Riquer

(1856-1920). The British Connection in Catalan Modernisme (1988).

En el camp de la llengua catalana, cal remarcar el volum Teach Yourself Catalan

(1975) —una guia encara vigent per a introduir-se en la llengua catalana des de l’anglès—,

Catalan Handbook, l’adaptació anglesa del curs multimèdia Digui, digui..., en col.labora-

ció amb Antoni Ibarz (1992), i finalment la important obra Catalan: a Comprehensive

Grammar, en col.laboració amb Max W. Wheeler i Nicolau Dols (1999).
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