tació escrita a la ciència va ser la traducció del tractat sobre
els signes de la mort del metge francès G. Bonchut. Va morir
a Madrid el 1871.
RIBOT i FONTSERÈ, Antoni
Metge, literat i polític. Va néixer a Vic el dia 14 de juny de
1813. Fill del també metge Joan de Déu Ribot i Mas.* Va
estudiar humanitats i retòrica a les Escoles Pies de Barcelona
i tres anys de filosofia al Seminari Conciliar. Assistí entre els
anys 1826 i 1828 als cursos de física de l’Escola de Física
de la Junta de Comerç de Barcelona, sota el professorat de
Pere Vieta, i de botànica i agricultura a l’Escola de Botànica
d’aquesta mateixa institució, sota la direcció de Joan Francesc Bahí. També estudià matemàtiques a la Reial Acadèmia
de Ciències Naturals i Arts sota el mestratge d’Isidor Gallardo. Va estudiar medicina i cirurgia a Barcelona. Dirigí el Col·
legi de Medicina i Cirurgia de Barcelona. Va ser membre del
Cercle Medical de Montpellier i de l’Academia de San Carlos
de Madrid. De ben jove es va interessar per la literatura i
participà activament en la política. Milità en el Partit Progressista, i això motivà que fos objecte de diverses persecucions.
El 1837 va ser deportat a Cuba. Després de seixanta dies de
viatge, va ser tancat amb set companys a la presó pública de
l’Havana. Després d’estar allí disset dies incomunicat el van
transportar a l’illa de Pinos. Malgrat la vigilància i les tortures
a què el va sotmetre el capità general de Cuba, Miguel Tacón,
es va poder evadir del penal de Pinos. Una vegada retornat a
la Península va desenvolupar una intensa activitat literària i
política. Va escriure nombroses poesies i obres de teatre, així
com col·laboracions a la premsa de l’època. Va fer tasques de
traductor, i en destaquen les traduccions al castellà d’autors
francesos com Jules Verne i Victor Hugo. La seva única apor-

Bibliografia
Atès el caràcter literari i polític de l’extensa bibliografia d’Antoni
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