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NASCUT L’ANY 1948, RIBA ES VA 
CONVERTIR EN REFERENT DE 

LA CONTRACULTURA AMB EL 
DISC ‘DIOPTRIA’ RUTH MARIGOT

d’una família molt nombrosa  
–explica Riba–. Durant molt de 
temps, la meva relació amb ell va ser 
gairebé tècnica. Sempre tenia una 
resposta, si li demanaves com havi-
es de fer funcionar alguna cosa. Fins 
i tot t’hauria contestat correcta-
ment quants pals té un bergantí. 
Ara, amb ell mai no es parlava de 
sentiments ni d’idees”. 

Un segrest amb final feliç 
El pare, enginyer tèxtil, va morir 
pocs anys després de jubilar-se, i 
Riba se’n va acomiadar “tenint la 
sensació que moria emprenyat: 
per què Déu li havia tallat la corda, 
ell que s’havia cuidat i no havia fet 
excessos?” La mare, en canvi, “mo-
riria satisfeta”, el 2012, amb 93 
anys. L’estiu anterior al decés, la 
seva salut havia empitjorat força, 
però així i tot Riba se la va empor-
tar de la casa de Barcelona i la va 
“segrestar” a Cadaqués. “El poble 
la va revifar de tal manera que va 
recuperar part de l’autonomia. Jo 
n’hi dic el miracle –diu–. En el món 
d’ara, en què tot es resol a base 
d’intervencions quirúrgiques, sen-
se buscar l’arrel del problema ni te-
nint en compte l’esperit, casos com 
aquests demostren que el físic no 
ho és tot. L’esperit pot modificar la 
matèria. A la mare, la voluntat d’es-
tar una última vegada a Cadaqués 
li va anul·lar els mals!” ✒

seva vida: hi havia la cristiana, que li 
va ser “inculcada de petita”, la po-
lítica, “que heretà directament del 
seu pare Pau Romeva, un dels fun-
dadors d’Unió Democràtica Cristi-
ana de Catalunya”, i la casolana, pri-
mer centrada en el seu marit –“el 
meu Jordi”, com ella li deia–, i més 
endavant, quan ell va faltar, en els 
nou fills. “Després de la desaparició 
del pare ens feia por que, havent 
perdut la seva protecció, s’apagués  

–explica Riba–. Fins llavors la ma-
re sempre havia adoptat el paper de 
quedar en un segon pla, darrere 
d’ell, un paper de «no sóc ningú i no 
em fico en res». Va ser després del 
pare que, de cop, va emergir una 
personalitat inesperada”.   

Llegint Sa meu mare, el lector es 
pot preguntar per la poca presència 
de la figura paterna. “Era un home 
molt constant, seriós, meticulós i 
complidor. Havia de portar el pes 

‘Ena’ 
Pau Riba va debutar com 
a novel·lista amb 39 
anys. Publicada per Qua-
derns Crema, Ena expli-
ca el peculiar viatge d’un 
avi centenari, el Nostal. 
Decidit a no convertir-se 
en una càrrega per als 
seus fills i néts, fuig cap 
a la infantesa i s’acaba 

trobant amb uns quants com-
panys d’aventura. L’autor reco-
neix que la infantesa és un “tema 
recurrent” en la seva obra: “Crec 
que no hauríem d’oblidar que 
hem estat nens”.

QUATRE LLIBRES  
DE RIBA
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EL 2012 VA 
PRESENTAR LA 
REEDICIÓ DE ‘JO, 
LA DONYA I EL 
GRIPAU’  C. CALDERER

‘Lletrarada’   
L’any 1997, coincidint 
amb l’aparició del disc 
Cosmossoma, Riba va pu-
blicar en un volum totes 
les lletres de cançons (al-
gunes de les quals inèdi-
tes). El volum contenia 
un pròleg de Julià Guilla-
mon i un epíleg entusi-
asta d’Enric Casasses. La 

lírica eufònica, dúctil i colorista 
de Pau Riba resplendeix a Cançó 
setena en colors, L’home estàtic, 
Mel, Lluna estimada, Licors, El 
gessamí i Noia de porcellana, en-
tre altres cançons.
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‘Al·lolàlia’ 
En psiquiatria, l’al·lolàlia 
és una “afàsia lleu en què 
hom pronuncia uns mots 
per altres”. Prenent com 
a punt de partida aquest 
trastorn, Pau Riba va pu-
blicar el 1998 un recull 
d’articles sobre “timolo-
gia”, que ell mateix defi-
neix com a “invencions 

lliures sobre els orígens dels 
mots”. S’ocupa de desmuntar 
amb sentit de l’humor i malaba-
rismes lingüístics diversos tòpics 
catalans, com el seny i la senye-
ra, el porró, la pela, la sardana i el 
Barça, la llengua de drac, la bo-
tifarra i els botiflers.
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‘Màximes maximalistes’  
Cinc anys després del lli-
bre-disc Jisàs de Netzerit 
(2001), Riba va tornar 
per duplicat amb dues 
noves peces literàries, el 
poemari Màximes maxi-
malistes i l’assaig Nosal-
tres els terroristes, que 
Casasses va elogiar: “És 
un discurs polític sem-

blant al de Chomsky però més 
curt, més clar, més ben argu-
mentat i més revolucionador”. Hi 
escrivia, a partir de l’atemptat 
contra les Torres Bessones: “La 
nostra és una civilització que tra-
fica amb la por. La ven, la compra, 
la magnifica; especula amb ella”.
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