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E l cantautor, poeta i
escriptor Pau Riba
vamorir ahir almatí
a Tiana, a casa seva,
als 73 anys. Amb ell

desapareixuna figura fonamen-
tal –potser la més fonamental–
de la nostra música moderna, a
qui cal assenyalar com el pare
del rock català o, com a ell li
agradava dir amb el gran sentit
de l’humor que sempre el va ca-
racteritzar, del “rock sense
roll”. Un panorama artístic al
qual va insuflar tones d’actitud,
inspiració musical i alta volada
poètica, des que el 1967 va llan-
çar el seu primer disc petit, amb
Taxista com a tema estrella.
Amb Sisa, Jordi Batiste, Jaume
Arnella o Xesco Boix, entre
d’altres, va formarpartdelGrup
de Folk, col·lectiu de vida tan
efímera comsignificativa, per la
seva mirada cap a les formes
musicals tradicionals catalanes
i el folk americà, bendiferencia-
da de la que tenien Els Setze

PauRiba, astre rei del rockcatalà
El cantautor i poeta, autor de ‘Dioptria’, mor als 73 anys

La desaparició d’un referent iconoclàstic

Cultura

Sentit de l’humor. PauRiba era un performer constant, també quan li feien fotos, com en aquesta del 2019
CÉSAR RANGEL / ARCHIVO

E l primer disc de
llarga durada de
PauRiba,Dioptria,
va causar sensa-
ció. Érem a l’any

1970 i aquella Barcelona pal-
pitant el va acollir comsi s’ha-
gués tocat el cel. S’esperava
ambcandeletes lapresentació
del disc en directe. Com si es
volgués coronar un rei. Entre
el públichihaviaunbongruix
dels noms que a partir de la
transició articularien el país.
Tant era així que si aquell dia
haguessin posat una bomba a
la salaPrice,Catalunyahauria
desaparegut del mapa durant

quaranta anys. “Us pensareu
que és tot una mentida”, però
totaixò johoséperquèm’hova
explicarelSisa, quehi era.

La pressió devia ser molt
gran. Diu que el Pau va sortir
col·locat, que allò no va anar
com s’esperava, va acabar sent
una nit estranya. Una setmana
més tard, Joan de Sagarra pu-
blicava un article al Tele/eX-
prés: “No pasó nada”. Jo no hi
era, però penso que el que va
passar és que aquell que volien
posar al centre va sortir centri-
fugat. Se’n va anar aFormente-
raun temps i va tornar, peròno
va deixar mai de circular pels
marges.
ElPauens cantava “vine a la

frontera on tota lògica s’es-
guerra i el secret hissa bande-

ra”. Crec que és des d’allà des
d’on ens va explicar coses. Un
lloc on a vegades pot fer molt
de fred, el perímetre. Però ell
anava descalç hivern i estiu.
Tenia la seva llei.
Era un personatge amb un

gran magnetisme, una perso-
na solar, que estava sempre
envoltatdegent,queestimava
i era estimat, però jo sempre
notava un silenci, una distàn-
cia entre ell i el món. Una dis-
tància que em recordava la
que separa lamargera delmig
del tros.Ladistànciaquehiha
entre aquell rei quenovan co-
ronar i el seu país.

La frontera
Roger Mas

Jutges,més influïts per l’hemis-
feri francòfon (i que,percert, en
el seu moment no van admetre
Riba a les seves files).
Nascut aPalmael 1948enel si

d’una família barcelonina catò-
lica i il·lustrada –era net dels
poetesCarlesRiba iClementina
Arderiu per part de pare, i del
pedagog i fundador d’Unió De-

mocràtica de Catalunya Pau
Romeva per via materna–, du-
rant la seva joventut, va abraçar
el hippisme.Una ètica i filosofia
de vida que va tenir el bon gust,
la coherència i el coratge de
mantenir i reivindicar fins al fi-
nal dels seus dies. El seu Diop-
triadel 1969–al qual seguiriaun
segon volum el 1970– continua

sent unànimement i justament
aclamat com el millor disc de la
història del pop-rock en llengua
catalana. No se li va permetre
presentar-lo al Palau de la Mú-
sica Catalana. Sí que ho va fer –
amb no poca controvèrsia– al
Gran Price al costat d’Om, el
grup integrat, entre d’altres, per
Toti Soler i el ja mort Jordi Sa-

batés, formació amb qui va gra-
varelprimer lliuramentdeldisc
en qüestió, mentre que al segon
va comptar amb integrants de
Música Dispersa, com Albert
Batiste i, enmenormesura, Sisa.
El 1971 –després d’una arbi-

trària detenció policial i alguns
dies a la garjola–, Riba i la que
llavors era la seva dona, Mercè
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Floyd) i enels seuscrèditsdesfi-
len noms com els de Jordi Clua,
Saki Guillem i Max Sunyer.
El seguirà cinc anys després el
llibre-disc-objecte Transnarcís
(Viatge ovídic dins un jardí tan-
cat), format per dos vinils trans-
parents, set perfums i fins i tot
un elixir de llarga vida, obra que
ell mateix va definir com una
al·legoria de la distància que el
separava de la nova cançó.
Ja a la dècada següent i en

plena ebullició de la segona
onada del rock català, Pep Sala
(Sau) li produeix Disc dur, amb
col·laboracions, entre d’altres,
de Kiko Veneno, Raimundo
Amador i JuanPerro. El 94, Pau
Riba faequipambelBigEnsem-
ble del Taller deMúsics de Bar-
celona, dirigit per Xavier Ma-
ristany, aDe Riba a Riba, on po-
sa música i canta poemes dels
seus avis, Clementina Arderiu i
Carles Riba. Abans d’acabar el
segle, el 1997 s’alia amb el duo
Pastora, format pels seus dos
fills Pauet i Caïm a l’àlbum de
biaix electrònicCosmossoma.
El 2001, sorprèn amb les na-

dadales del disc-llibre Jisàs de
Netzerit o capítol zero de la
Guerra de les Galàxies. El pro-
jecte compta amb col·labora-
dors de disciplines diverses
(l’il·lustradorMax, el poeta En-
ric Casasses, músics com Sisa,
Comelade o RogerMas...), revi-
sitant i projectant al futur les
nadales tradicionals catalanes.
Serà la base de l’espectacle que
Riba oficiarà cada any fins a la
temporada 2021-2022, coinci-
dint amb les festes nadalenques
i adaptant el contingut de les
cançons a l’actualitat del mo-
ment.
Ja el 2008 grava l’esplèndid

Virus Laics, que presenta en ex-
traordinaris directes (Mercat
de Música de Vic, festes de la
Mercè de Barcelona...), amb
l’anomenat Dic Emsembla, for-
mació que acull els col·labora-
dors habituals dels últims
temps com, entre d’altres, De
Mortimers, Mu i Mil Simonis.
Aquest va ser el seuúltimàlbum
en solitari, però el còmput dis-
cogràfic de PauRiba es comple-
menta amb noves joies en co-
mandita, com és el cas deMos-
ques de colors, amb Pascal
Comelade (2013), i Ataràxia,
amb l’Orchestra Fireluche
(2019). El 2 demarç, Riba i la Fi-
reluche ultimaven, en un estudi
de Salt, un nou disc conjunt, Se-
gona florada, que havien de pre-
sentar al festival Strenes de Gi-
rona el 9 d’abril.
Pau Riba, que també va con-

rear la literatura (poesia, narra-
tiva, assaig...), va publicar a co-
mençaments del 2021 Història
de l’univers (Males Herbes), i
aquest 30 de març estava pre-
vista l’edició per part de la ma-
teixa editorial d’un nou assaig,
Història de la música del segle
XX (L’electrònica). Casat amb
Memi March, li sobreviu ella i
cinc fills, amésd’una legiód’ad-
miradors que li retran etern
agraïmentper la sevaextraordi-
nària obra artística.c

www.lavanguardia.com/cultura
Més informació a:‘ALICE GUY, EN EL

CENTRO DEL VACÍO
HAY OTRA FIESTA’

L’escriptoricríticliterariJuanLabordaBarcelópublicaAliceGuy,enelcentrodelvacíohay
otra fiesta (EditorialHuso), llibreenquèreivindica la figuradelapioneradelcinemafran-
cesa, invisibilitzadadurantmoltde tempspel simple fetdeserdona. /AstridMeseguer

“El que ha passat amb Alice Guy i la seva obra és una ‘damnatio memoriae’”EL LLIBRE DEL DIA

Pastor, es van instal·lar a For-
mentera, on van néixer els seus
dos fills, Pauet i Caïm. La pare-
lla va viure a fons la utopia hip-
py durant la seva estada de di-
versos anys en aquella arcàdia
feliç. Va ser allà on Pau va gra-
var, a l’aire lliure i amb un mo-
dest magnetòfon Nagra, un al-
tre dels grans discos del seu his-
torial, Jo, la donya i el gripau,
inspirat en el naixement del
primer fill. Una magnífica mos-
tra d’il·luminació lisèrgica basa-
da, en gran part, en el patrimoni
de la música infantil tradicio-
nal.
Quan torna aBarcelona, agafa

un camí més rocker i angulós
ambel trencadorElectròccid àc-
cid alquimístic xoc, publicat
el 1975, i en què va participar,
ambmésmúsics, Eduardo Bort.
Aquell mateix any firmarà una
memorable i salvatge interven-
ció al festivalCanetRock, onac-
tua abillat amb calces de senyo-
ra, vistosos mitjons i vambes
blanques. Som davant del Pau
Riba més transgressor i irreve-
rent, estrambòtic, imprevisible,
encara que no per això menys

inspirat, com mostra l’àlbum
següent, Licors. En part, el va
enregistrar al llegendari Bana-
namoon Observatory de Deià
que regentava l’ex Soft Machi-
ne Daevid Allen, qui, en una
ocasió, es va referir a Riba com
“elBobDylande la cultura cata-
lana”. El disc –que conté un fas-
cinant i narcòtic collage sonor
en el seu tema titular– va apa-
rèixer el 1977. En la seva torna-
da a Canet, també el 77, es va
despenjar amb una més que
gamberra interpretació en clau
free del poema Astarot Uni-
versdherba al costat del combo
experimental Perucho’s. El
1978, ellmateixesvaencarregar
d’organitzar el festival del Ma-
resme, causant gran escàndol
pel seu cartell, que va ser consi-
derat blasfempel fet quehi apa-
reixia una marededeu i la lle-
genda “Contrita contradictio,
virgo inseminanda”.
En una coordenada més pul-

cra des del punt de vista musi-
cal, i amb cert vector malenco-
niós al temari, el 1981 Pau Riba
publicaAmarga crisi, títol on ju-
gava amb el nom de dos amors.
El vaenregistrar a l’estudi-hotel
Ibiza Soundamb l’enginyerBri-
an Humphries (vinculat a Pink

Durant lasevajoventut,
vaabraçarelhippisme,
unaètica i filosofia
devidaqueva
mantenirfinsal final

L’ex SoftMachine
Daevid Allen es
va referir a Riba com
“el BobDylan de
la cultura catalana”

A finals d’octu-
bre llegia Soli-
loquis de nyi-
gui-nyogui, que
recull els poe-

mes narratius d’Enric Ca-
sasses, i estava pendent de
les notícies quem’arribaven
de l’hospital, per saber com
estava en Pau Riba. Vaig
pensar: segurament, sense
els Licors (1977) d’en Pau no
hi hauria hagut La cosa
aquella (1982) de l’Enric, i
tot el que ha vingut després.
Comparteixen una mateixa
idea del poema narratiu i
al·lucinat, amb una reflexió
sobre el món: Riba des del
port, amb els colors de les
begudes d’un moble-bar de
iaia (Kummel, Aromes de
Montserrat,Cremadebana-
na, Parfait amour), Casassas
des de la muntanya pelada
sota la llum d’una lluna del
tarot.
El 1968 va publicar Can-

çons i poemes a la col·lecció
de poesia Les hores extres,
amb un pròleg d’en Raimon.
Quan un cantant de la nova
cançó treia un llibre que es
deia Poemes i cançons, tot-
hom sabia que era una
manera de parlar: tot eren
lletres, no hi havia cap poe-
ma de debò. No era el cas
d’en Pau. Des del principi,
les lletres trencaven
les costures de la cançó i
rutllaven soles: el cant he-
donístic i eufòric de Kithou,
el poema d’amor i despit,
amb retrets malparits, Noia
de porcellana o els poemes
de Nadal del discDioptria 2,
ambaquell topastoral queel
posa al costat de Bob Dylan,
sense imitació ni relació de

dependència.
Quan el 1997 vam reunir

totes les lletres en un volum,
ens vam oblidar de Cançons
i poemes i en Pau va batejar
el llibreLletrerada. Li escau:
Pau Riba ha estat el príncep
dels poetes escatològics. Un
dels meus poemes predilec-
tes de Disc dur (1993), Flor

tancada, és la història d’una
dona que, al port, veu unho-
me pixant a l’aigua: el pi-
xum fa una flor. Hi ha desig
que, al final, s’acaba en res.
Un dels temes quem’agrada
més de Mosques de colors
(2013) parla del peixet de
plata, elLepisma saccharina,
que es menja les noies des-

pullades d’unes revistes del
destape. És una de les mi-
llors Vanitas del segle XXI
internacional. Juntament
amb aquests textos de mar-
raneria sublim, hi ha poe-
mes lírics purs, preciosos,
com Es fa llarg esperar o
Oronella i gladiol.
En Pau tenia una capaci-

tat extraordinària per es-
criure. A més dels poemes,
ha publicat una novel·la,
Ena (1983), i molts llibres, a
la manera de Francesc Pu-
jols, entre l’assaig, la poesia,
la cosmogonia i l’antropolo-
gia hippy. Durant molts
anys va publicar alguns
d’aquests textos al Magazi-
ne de La Vanguardia amb
l’epígraf Prodigo, propongo.
Arran de l’exposició Alter
Músiques Natives (1995),
que vamcomissariar enPau,
en Víctor Nubla i jo, va co-
mençar una història de la
No cançó, en què ha estat
treballant els darrersmesos.
Sa meu mare (2014) és un
text impressionant i el reco-
mano molt. En Pau tenia
una relació especial amb sa
mare, Mercè Romeva. Feia
molta gràcia veure’ls ple-
gats. El capítol en què expli-
ca com, arribat l’estiu, car-
rega la mare al cotxe i se
l’endú a Cadaqués, on és fe-
liç, en contra de tot i de tot-
hom, és un dels textos més
emocionants i més tendres
que es poden llegir en cata-
là. Quan es va saber que no
se’n sortia, la seva compa-
nya, la Memi, va enviar un
missatge als amics: “El món
serà molt més merdós sense
en Pau”. Quina pena tan
gran.

Elpríncep
delspoetes
escatològics

Julià Guillamon

PauRiba amb les ulleres del seu avi poeta retratat per Guillamon el 2007
JULIÀ GUILLAMON

Juntament amb
textos demarraneria
sublimhi ha poemes

lírics preciosos


