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Ciéncies 
t- CIÉNCIES 

Antoni Ribas de Conill 
un astrónom 
empordanés 
Eduard Puig Vayreda 

El dia 13 de marg de 1935 moria, al seu 

poblé nadiu de Gabanes d'Empordá, 

Antoni Ribas de Conill, personatge 

curios i, en certa manera, excepcional, 

que fins ara ha passat gairebé 

desapercebut, molt possiblement per 

circumstáncies que van mes enllá de 

l'activitat científica en la qual va 

destacar en la darrera etapa de la seva 

vida. En morir tenia 54 anys; havia 

nascut a la mateixa vila el dia 25 de 

setembrede 1880. 

Josep M. Bernils, en el Quadern de la 

Revista de Girona dedicat al referit poblé 

empordanés, afirma, després d'haver 

aprofundit en l'estudi de la seva historia 

passada i recent, que Antoni Ribas és, 

sense cap mena de dubte, el cabanenc 

mes destacat de tots els temps. 
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Ajudat peí ferrer de Gabanes va construir 
el seu propi observatori astronómiCr 

i el va dotar d'un telescopi equatorial 

Reparado d'un obiit 

Tcinps en re r e , Joan Gui l l amet , 
especialista a recordar-nos personat-
ges, sobretot enipordanesos, injusta-
ment oblidats, en la seva obra Coses 
i gent de l'Empordct en acabar el capí
tol dedicat a Antoni Ribas deia: «Ja 
seria hora que li ios retuC rhomenac-
ge que es mereix». Ho deia l'any 
1972 -ja en fa 3 3 ! - i nicntrcstant el 
nom del personatge s'ha anat esbor-
rant de la memoria deis scus conciii-
tadans o ben poca cosa en queda, 
sense que, fins ara, cap entitat o 
organisme públic hagi fet gaíre res 
per recuperar-lo. 

A mes de les pubÜcacions a les 
quals ens referini, hem de fer algunes 
excepcions a aquest dens oblit, í son 
els treballs piiblicacs per Josep M. 
Oliver en la revista de l'Agrupació 
Astronómica de Sabadel! l'any 1996 i 
les diverses comimicacions científi-
ques sobre Tobra d 'Antoni Ribas 
presentades en diversos congressos 
peí Dr. Josep Llombart, professor 
d'história de la ciencia a la Universi-
tat del País Base. A part d'aixó, un 
temps de silenci. 

Aquest oblit está en vics de repa-
rar-se, encara que sigui modesta-
ment, ja que en l'avinentesa del 70é 
aniversari del traspás de Ribas de 
Conill, recentment tant el poblé de 
Gabanes —amb l'Ajiida de la Diputa-
c ió - com la comarca de TEmpordá 
—a través del Consell Comarcal i de 
r ins t i tu t d'Estudis Empordanesos, 
entitat promotora de la commemora-
ció—, han progi'amat uns senzills actes 
per homenatjar el record de Ribas en 
la mesura justa deis seus mérits, dig-
nificant la tomba on reposen les seves 
despulles, donant el seu nom al Cen
tre Cultural del poblé i recordant la 
figura i l'obra d'aquest astrónom afi-
cionat amb la celebrado d'un acte 
académic de gran nivell. Possible-

ment era el que tant de temps de 
silenci reclamava: ni mes, pero tam-
poc mcnys. 

Unhereuempordanés 

Amb tot aixó, ¿qui era Antoni Ribas 
de Conill? Les obres a qué m 'he 
referit donen complida informació 
biográfica del personatge. La seva 
vida es podria resumir dient que fou 
un hereu empordanés de familia 
benestant dedicada a l'administració 
del patrimoni agrícola que, com tants 
d'altres, després de cursar eí batxille-
rat a Figueres amb notes exceMents 
—sobretot en mateniátiques i Uteratu-
ra- va iniciar els estudis de dret, que 
aleshores semblaven obligats, sense 
que acabes d'obtenir la llicenciatura, 
possibiement per manifesl desinterés 
peí món jun'dic. 

Afeccionat a la l i teratura i a 
l'agronomia, era un esportista practi-
cant, ja que sembla que dominava 
l 'equitació i la cacera, esports en 
aquell temps molt comuns entre els 
propietaris rin-als, així com e! tir amb 
pistola, en el qual sembla que era tot 
un mestre. Personatge d'aspecte pul-
cre i elegant, és recordat peí seu 
enginy i la seva capacitat de seducció, 
que en diríem avui, a la qual s'afegia 
una certa extravagancia queja denun-
ciava l'estil de vida poc convencional 
que va mantenir al llarg de tota la 
seva existencia. En aquest sentit el seu 
anecdotari és ric i encara avui vaga-
ment recordat pels vells del poblé. En 
evocar aquests trecs singulars de la 
peripecia biográfica d'Antoni Ribas, 
personalment em ve involuntária-
ment a la memoria el nom del poeta 
Anicet de Pagés, un altre hereu 
empordanés de vida desorbitada. 

Ribas de Coni l l , inquie t i 
intel-ltgent, d'espeñt aventurer i fan-
tasiós, just complerts els 22 anys -a 
comeiifament del segle XX, ja que 

Antoni Ribas de Conill 
(1880-1935). 

era nascut el 1880- deixá els estudis 
universitaris i jun t amb dos com-
panys inicia un llarg viatge per 
conéixer món que el dugué inicial-
ment a Méxic, on va fer una llarga 
estada. En aquest país americá va fer 
de tot, des de dirigir una fabrica, no 
se sap ben bé de qué, fins a fer amis-
tat amb el presidcnt del país, el gene
ral Porfirio Díaz, casualment casat 
amb una noia empordanesa, cir-
cumstáncia fe!i{̂  que va ajudar Ribas 
a ser ben rebut peí presidcnt mexicá. 
Malgrat aixó la seva curiositat i el seu 
neguit el van empényer a l'aventura 
una vegada mes. I es pot dir que gai-
rebé va recorrer tot América del Sud 
a la recerca d'experiéncies singulars i 
coneixements poc comuns, ja que no 
de fortuna. 

Passats alguns anys fent vida de 
rodamón cuite torna, per qiiestions 
familiars, a la casa pairal de Gabanes, 
on, seguint la tradició, tingué cura de 
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les diverses finques agrícoles que cons-
tituicn el sen patrimoni. L:i vida tran-
quü'la de pagés, l'homciana pan de b 
masia plantada ran de la Muga, no 
acabaven de satisfer l'esperit iiiquiet 
de l'hereii Ribas, que, enyoradís 
d'altres cels i altres dimes, s'iniciá en 
la ciencia de rastronomia - n o sabem 
ben bé si per curiositat inteMectual o 
per simple avorriment—, activitat que 
li dona la part de justa fama per la qual 
encara és recordat. 

L'observatori de Gabanes 

Heni incentat explicar una mica el 
teniperament de Ribas, vagament 
arrauxat, fantasiós i poc amic deis 
convencionalismes que s'estilaven a 
l 'época. Dones bé, quan inicia la 
carrera d'astrónom afeccionat ho féu 
també amb la grandesa i el rigor que 
li eren propis. Ajudac peí ferrer del 
poblé va construir al pis superior de 
la masia el seu propi observatori 
astronómic, la part central del qual 
era una cúpula giratoria de gran diá-
metre, períectament mecanitzada i de 
maneig molt fácil. L'observatori esta-
va dotat d'un telcscopi equatorial de 
162 nim fabricat per la casa francesa 
M. Manent, amb tots els accessoris 
necessarís, com mecanisme de rellot-
geria, palanques rectificadores, enllu-
menat eléctric, etc. Aquest era —és 
encara— un telescopi refractor 
exceMent, de gran definició i notable 
poder separador. La instaMació dis-
posava igualment d'un altre aparcll 
optic marca Bardou de 108 mm -en 
realitat el primer telescopi de qué 
disposá Ribas—, antena, apareíl de 
TSF per ais senyals horaris, accessoris 
diversos per realitzar observacions 
astronómiques de qualitat, gabinet de 
trebal! adjunt i una magnífica biblio
teca especialitzada. 

Aquest observatori, que va bate-
jar Observator io as t ronómico de 

Casa pairal de Gabanes. 

Gabanes -s i bé en altres indrets 
I'hem vist identificat com a Obser
vatorio astronómico de la Muga—, va 
ser inaugurat l'any 1920 i Ribas hi 
va realitzar innombrables observa
cions del sol, la lluna, estrelles dobles 
i sobre to t del planeta Mar t , en 
aquells moments de gran actualitac a 
causa de les especulacions sobre la 
seva possible habitabilitat, degudes 
principaiment a Schiaparclli i altres 
astrónoms del moment. 

Amb rara habiíitat va realitzar 
magnífics dibnixos de les seves obser
vacions astronómiques, ja que en la 
persona de Ribas convergien dues 
virtuts molt apreciables per a un afec
cionat a I'astronomia: una rara pers
picacia com a observador i una gran 
babilitat com a dibuixant. aquesta 
darrera sunmiamenc valuosa en uns 
moments en qué la técnica fotográfi
ca es trobava practicamcnt a les bece-
roles. Els seus dibuixos acolorits 
sobre les observacions de Mart en les 
seves distintes aproximacions sembla 
que eren de gran fidelitat i interés 
cien tí fie. Maíauradament part 
d'aquests dibuixos s'han extraviat. 

Precursor en l'estudi de l'espai 

Ribas publica interessants treballs 
sobre les seves observacions en revis
tes especialitzades, com en la publica
da per TAsociación Española para el 
Progreso de las Ciencias, pero sobre
tot va escriure molt a !a revista de la 
Sociedad Astronómica de España y 
América, de la qual fou membre, 
com també de les corresponents asso-
ciacions de Fran(;a i Bélgica. Es 
curios que en el primer article publi-
cat l'any 1924 a la referida revista de 
l'associació espanyola Ribas feia una 
reivindicació apassionada i molt ben 
fonamentada sobre l'important tasca 
deis astrónoms afeccionats, persones 
que sense un gran bagatgc técnic i 
científic han fet aportacions decisives 
per al progrés d'aquesta ciencia tan 
desconeguda. Era com si fes, en 
aquesta re iv indicac ió , una mena 
d'autobiografia anticipada. 

Des de 1922 fins a 1927 Antoni 
Ribas feu nombroses coMaboracions a 
la prestigiosa revista L'Asiroiioniic, 
encara avui la mes impor tan t de 
l'especialitat, aleshores dirigida peí 
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Durant el franquismer recordar 
Ribas de Conill comportava una certa 

incomoditat i fins i tot un risc 

famós ascronoin francés Caiiiille 
Fianimarioii, anib qui mantingLié una 
nodrida correspondencia. Igualincnc 
es relaciona amb científics tan relle-
vancs coni Josep Comas i Sola, astro-
nom professional i director de l'obser-
vatori Fabra, considerat, jun t amb 
Ribas com a afeccionat, el millor 
astrónom de la seva época. Igualmcnt 
pronuncia conferencies en el Congrés 
Astronómic de Barcelona i també a 
Figueres, on despertá moka expecta-
ció el novembre de l'any 1929 en dís-
sertar sobre el planeta Mart i les possi-

L'any 1920, l'aficionat Antoni Ribas, 
de Gabanes, va muntar el seu observatori 
ambaquesttelescopi. 

bilitats de vida en aquest planeta, fet 
que evidencia que Ribas fou un veri-
table precursor en l'estudi de l'espai. 

En morir Ribas el seu celescopi i 
la seva extensa biblioteca especialitza-
da van ser adquirits per Tastrónom 
afeccionat Albert Darangé, el qual va 
utiliczar l'equip en nombrosos treballs 
i observacions fins a la seva mort, 
ocorreguda l'any 1982. Actualment 
el telescopi d'Antoni Ribas, deguda-
ment restaurat, la seva biblioteca, així 
com bona part de la seva obra es tro-
ben dipositats a l'Agrupació Astronó
mica de Sabadeii, on encara presten 
el seu servei per a l 'observació i 
l'estudi de l'espai sota l 'encertada 
direcció de Josep M, Oliver, presi
den! de la referida entitat i que a mes 
d 'es tudiós de l 'as t ronomia és un 
entusiasta de l'obra i de la figura de 
l'astrónom einpordanés. 

L'obra de Ribas de Conill algún 
mérit devia teñir Í aiguna atenció 
degué niereixer, perqué en repetides 
ocasions —no en sé l 'origen ni la 
insistencia- sembla que es va suggenr 
donar el nom d'aquest astrónom 
empordanés a algún deis cráters de ¡a 
lluna encara sense batejar o bé al 
denomina! Mur Recte de la liuna, 
observa! minuciosament per Ribas i 
dibuixat per ell amb tota meticulosi-
tat. Possiblement la manca de des
cendencia directa, les circinnstancies 
his tór iques esdevingudes al país 
immediatament posteriors a la seva 
mort o la falta d'algvi que vetllés per 
assolir aquest reconeixement varen 
impedir que aqüestes propostes es 
fessin reali!at. 

El personatge i el científlc 

Durant el període de la diciadura 

franquista recordar a Ribas compor!a-

va una certa incomoditat i fins i to! 

risc, ja que no era ben vis! peí rcí^imen 

a causa de la constant mania de barre-

Amb el telescopi, Ribas va fer 
una tasca excel-lent, sobretot 
amb estudis del Sol i de Mart. 

jar coses i conceptes. Es deia que 
Ribas bavia portat una vida personal 
poc ortodoxa, es rumorejava igual-
ment la seva possible atiscripció a la 
mai^oneria, era astrónom - q u e no 
deixava de ser un ofici extravagant ais 
anys 3 0 - i a mes es cartejava amb 
Irancesos!, cosa que sempre ha esta! 
mirada de cua d'ull en aquest país. 

Ara és hora ja de superar aquell 
injust obht i sense prejudicis de cap 
mena retre homenatge a aquest sin
gular científic empordanés, ja que és 
al científic que cal recordar mes que 
al personatge de vida complicada, i 
potser íins i toe misteriosa, que des-
prés de voltar peí món. fer les Amé-
riques sense fortuna, potser una mica 
per atzar, es va transfonnar en astró
nom afeccionat, i que va assolir en 
aquest terreny científic un cert reco
neixement internacional, possible
m e n t pe rqué des del cel de 
l'Empordá, quan la tramuntana ho ha 
deixat tot net, de ni! es veuen mes bé 
que enlloc les estrelles i els plañeres. 

Eduard Pulg i Vayreda és presidau 

(le rinsiimí il'Esítidis Eiupordaticsos. 


