
Antoni Marí Ribas "Portmany" 
per Antoni Prats Calbet 

El 2 W  K7+mtameBt CEiuisaa ua concedir la MedaCEa dd'r a&oni Mari Ri6as"Portrnauy". En rade de Il&mmmt, el diQ 6 flag&, es 
pronuncisren aquestea pamuLe% El UK)6 Jw este# declamt Any IWrmny i I"Ajuntanae>tb d'Eiuisw Ira pmlnogut &fkrents actes d'home 
mtge i difudá de la aeva obm i la seva biografi, wrn lo e d . M  da plaques al carrer que du el seu norn, a la que fOu aua eeua i dms 
exp&ieiona dedhmks a Pbrtmany i I%iuissa del seil temps i Ite&i6 cdets wpe&iua cottdegs. La Conse&& de Cultum ha editat el llibre 
El gran dibujante de Ibiaa. Antonio Marí Ribae TortmanJr".@ dibuixos que il.lustren I ' a d e  pmwnen da Z'Xrxiu Mari0 VXllangOinez, 
liegat a t'institut d'EstWtis Eiuimnea 

d'ell per vmre quh feia, de sobte li va demanar: 
"-&Id és ai9o oue es th  fent?" Toni li va eonteatar 

aPEivissa. %ni, no sé de quina m e r a  ni per quin motiu, es va 
convertir en comalemeni i m d d i b l e  i necessari a 

m& r&pidamenc "-Quatre-centa pemb'. 
Bona nit. En al- moments, menfm m'ensenyava alguns 
Tradtat el te- d2Antvni M& Rihu corn a plntor dibuixos, em deis: -Ami he fet lease. 1 efedjvament 

reqneaelx el e o n m  de persones espmblitzades. Jo me mostrava una s8rie de meravelloses aigaatinh 
melk gostnsament un breu cmaentari d'en Toni que representasen Pase d'algunri de lea l l e h  que 

'%&mas$' c m  a anric de tota la vida. "aparcavenD pmp de la Feketgna o d'algun carro que 
Encara que en Toni TortmanJr freqiientBs la descamegava els Covecs de verdures al Mercat. 

bot&a deis meus famiiiars, ja ahans de 1956, en buscri Durant molt de temps Toni va tenir dos escenaris 
de robes antigua -de les quah la meua Bvia en tenia 
una gran col~leceib, tot sol o, en oewioas, w m -  
panyant aiguta estrangez, feraster o pintor amb la 
m a h h  intenQ6 de trobar alguna pega interessant, la 
nostra vertr<dea conekeqn va m a I'estudi d'un 
gran bodegoista que en aqueil temps pasmva una 
Wuporada en aqueila Eivhm tan meraveliosa. A 
I'eJmidi de Vieenta Wo6n coinddírem Pepe Savi, 
Joan Ribas, Gnülemo Vadell, lbni r'ortmanf i jo. 
Aní va coiensea una sincera d t a t  entre tots 

principah: el Mercat, que dominava des 4'um bona 
pe-va des del FiwtriHo, i el port, a part de lee 
notes que treia de Can Pou, de Can JJomhp M 6 9  de 
Can Valen&& o d'altres indrets d'aquelia Eivissa tan 
idereasant das del punt de vista p i W .  

Com 6s sabut, el nostre amie Poctmany va 
comenw de molt jove corn a pintor de brotxa gorda, 
perb ben prompte va sentir que afiorava en ell la 
necessitat d'wpressar-se amb pinzeils m& petits i de 
substituir les aarets i les wrtes per teles i cartolines. 

quaisevoi per-&e ens visitas. 
. 

A l  llarg de la seua vida va wneixw importants personatges, 
Y 

corn el Marqu2ts de Lozoya, qui ea fer la millor m'tiea de l'obra de Toni tot eompgi.~pt--lo amb Rembrant o Goya. 
Mdtes al- persones que no em vmen en aqueat mment a la memoria, parlaren d'ell de la millar manera, 
lloaren el seu trebaü i el wnaidenwn un cas expeeionaL 

$1 Ilarg de la seua activitat artística va demostrar una gran wusibilitatcap al color; n'hi ha proa <Paualihw 
les poques obres pintades a l'oli per comprendre que, en dor, hauria arribat nrtllt lluag. No li va intarassar, 
perb, .seguir per a q d  camíg va preferir el dibuix, s'hi trobava m66 a pler, m& Uiare, era m& m. Amb el &buk 
va arribar d& de tot, 

En moltes d o m  em vaig oferir a promrar-li tnt el material que li f o ~  
n e e e d  perqu8 Beguig pintant a l*oE; jo estava segur que lbni podria fer 
coaes molt valwses, pePer0. mai no vaig poder convencer-lo. La tinta zhwa 
era el seu mitj& i amb aquest miQ& va ser cap- de deizw-nos una &a 
d'inddable vaior. 

En algun d i i  va indoure el color, pera el rmultaf no el va conv&ncer 
totalment perquh la 'paletan de t h e 8  no tenia la gamma de colora 
necessaria ni les possibilitatü de ies dtres tecniques. 

Va ser un aran hballadoz comtmt, W~linat  uel el fa a I'Wtat 
nosaltres. Aixb dwia ser cap a l 'an~ 1945 o 1946. ~atenir&tacban&~&F'ug&iambtot artística. ~ e r  Fart va obii&se de ccrses tan &mrt& &m la seua propia 

Entre els quatre eivisgenos que freqfientavem I'espeetre artistie d'aquell temps. Va col.ke&onar &t, una vida normalitzada, easa seva, etc. 
l'estudi de Rinc6n es va mar un ambient dqamiatat i mobles antics que, en ocaeiom, li cauearen grans En ocasions la seua economia era pre&ia, perb mai no va fer ús del 
de cb14aboració en el m& ampli mmtit. Skgwament jo problemes per ra6 del mal estst de les cases on eis nombr6e dipbsit de dibuisos traientrne a la venda per cobiir al- de lea 
vaig ser el m& beneñcíat per quant era el menp tenia emmagatzemats. se- necessitats. Toni tenia una gran dignitat, un alt concepte de 
expd, eis altres tenien molts m& csneixements en En un altre aentit va ser un l'elaca pmfessional i de ia seua prbpia persona. A la mort de M va 
maeria pietbrica. vertader ambaixador cultural quedar wm a t e s b n i  de la saua gran activitat una taca de tinta 

Els conbctea e m  entre nosakw, sobre la paret del Rastrillo, jvst a l'indret on dibuhava. Durant any8, 
mbretot amb Toni que em vidteva dí8trbmmt a ln coineidint amb l'aniveraari de la aeua mort, com homenatge a I'amic, 
botiga i e n  comentava coses que l i  haden pmmt jo anava dipositant un raig de tinta al mateig Ilw per mantenir el 
aqipen &a o anaUta8vem l'dsra que bvia fet el matí recard d'aquella figura tan entranyable. 
o la tarda anterior" Sempre queia alguna sin8caots Coma va estimar d'una manera excepcional la seua mare, com 
produete &e la aeua agiliúat mental. k r d  que un a amic va tenir iwia noblesa extm0rdinh-k i wm a persona va dekar 
dels dies que eskava dibuixant unes embarcacions a un valu6s re08rd entre nosaltres. 
la vora del port, un home es va col-locar darrere Cree, i n'estie convenptI que la concessi6 de la Medalla d'Or a T d  

Marí Ribas Tortmaoy" es* més que justificada. 


