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Enric Ribes i Marí

E nric Ribes i Marí va néixer a Eivissa el 

1955. És llicenciat en filologia catalana per la Universitat Oberta de Catalunya (2003) i 

es doctorà a la Universitat de València amb la tesi «Toponímia i dialecte a Eivissa i For-

mentera: El paper dels topònims en la recerca dialectal: l’exemple de la costa pitiüsa», que 

li valgué la qualificació de cum laude. 

Un dels seus principals interessos com a filòleg ha estat la docència del català, àmbit 

en el qual ha desenvolupat una intensa activitat. Ha estat professor numerari de llengua i 

literatura catalanes en diversos instituts d’ensenyament secundari, consultor dels estudis de 

filologia catalana a la Universitat Oberta de Catalunya (2005-2013), professor associat  

de gramàtica catalana i de sociolingüística a la Universitat de les Illes Balears i ha impartit 

cursos de català per a adults. Aquesta activitat com a ensenyant es completà amb algunes 

publicacions didàctiques, entre les quals destaca Sa llengua d’Eivissa i Formentera. lliçons 

bàsiques, curs de català publicat tres vegades consecutives pel Diario de Ibiza (1978-1980). 

Com a investigador, s’ha centrat en l’estudi del lèxic i la toponímia d’Eivissa i 

Formentera, camps sobre els quals ha publicat nombrosos treballs d’investigació i obres 

divulgatives, com ara Sabíeu que…? Paraules d’Eivissa i Formentera (1986). La seva 

contribució més destacada en l’àmbit lexicogràfic és Aportació pitiüsa al ‘Diccionari ca-

talà-valencià-balear’ (1991), un recull extens i documentat de mots i accepcions que 

completen el gran diccionari d’Alcover i Moll. 

Pel que fa a la toponímia, a la qual ha dedicat la màxima atenció des de comen-

çament dels anys noranta, ha dut a terme un bon nombre de minuciosos treballs de camp, 

amb una metodologia sempre rigorosa, sobre la toponímia costanera d’Eivissa, els quals 

han estat publicats en tres llibres: la toponímia de la costa de Sant Joan de labritja 

(1993), la toponímia de la costa de Sant Antoni de Portmany (1995) i la toponímia 

costanera del municipi d’Eivissa (2006). 

D’altra banda, ha fet, dirigit o participat en molts altres treballs de recerca topo-

nímica amb enfocaments diversos, alguns de caràcter microtoponímic, com ara Toponímia 
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de Formentera, amb Gaspar Valero i Pilar López, dut a terme el 1993 sota la direcció de 

Joan Miralles (Universitat de les Illes Balears), i d’altres d’enfocament diacrònic, com ara 

la supervivència de la toponímia precatalana d’Eivissa i Formentera i l’‘Onomasticon 

Cataloniae’ (2005). Així mateix, s’han de posar en relleu les seves aportacions a les en-

trades toponímiques de l’Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera, de la qual fou el principal 

responsable, com a secretari de redacció, durant els primers anys d’aquesta obra, culmi-

nada el 2018 i consultable i actualitzada en línia. 

És especialment destacable la intervenció que ha tingut en la normalització de la 

toponímia, com a representant de les Illes Pitiüses, en l’elaboració del Nomenclàtor topo-

nímic de les Illes Balears, dirigit per Joan Miralles en el marc de la Comissió Tècnica 

d’Assessorament Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears, i en estreta relació amb 

la Secció Filològica de l’IEC, que hi va donar l’aprovació definitiva i n’ha facilitat l’accés 

públic al portal de l’Institut. 

A més de la seva contribució al desenvolupament de la toponímia, amb articles, 

ponències, seminaris o cursos, Enric Ribes ha fet aportacions importants a d’altres aspec-

tes de la llengua i la cultura. Ha tingut responsabilitats polítiques i cíviques, sempre en 

defensa de la personalitat i els drets dels Països Catalans, i amb una identificació clara i 

activa amb la missió i actuació de l’IEC.

Actualment és a punt d’enllestir un estudi exhaustiu, històric i de camp sobre la 

toponímia del terme de Maçanet de la Selva, on resideix des de fa anys i hi imparteix 

classes de batxillerat. Col·labora amb el Centre d’Estudis Selvatans i amb alguns centres 

de recerca relacionats amb l’EC. Així, és vocal de la Societat d’Onomàstica i director de 

la revista Eivissa, de l’Institut d’Estudis Eivissencs, dues entitats adherides a l’IEC. El 

2020 va ser elegit membre corresponent de la Secció Filològica i el 2015 esdevingué 

membre i president de la Comissió d’Onomàstica de la Secció.

La Secció Filològica considera que la incorporació d’Enric Ribes com a membre 

numerari no sols serà de gran utilitat en el futur, sinó que respon, de manera més precisa, 

al paper que ara ja duu a terme en les activitats de la Secció. D’altra banda, per la seva 

vinculació amb les Pitiüses, hi completarà i equilibrarà la representació de membres nu-

meraris d’aquesta zona. 

Resum del text presentat pel senyor Isidor Marí i Mayans en el Ple del dia 11 de 

juny de 2020 
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