Auca de Pau Riba
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Un vell rocker i cantautor provocador i transgressor
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1. En Pau Riba, per atzar,
neix un dia a prop del mar,

25. com són Jordi Sabatés,
Toti Soler i alguns més.

2. a Palma, a Mallorca, ai las!,
i el posen dins d'un cabàs.

26. Al Price actua fent rock,
però se'l valora poc,

3. Passa a viure a Barcelona
on no li manca minyona

27. i així l'any 71,
decebut amb ell s'enduu

4. i va escola a la Villena,
amb mestres de bona mena.

28. la Pastor a fer de hippi,
a Eivissa, i que ningú empipi.

5. Tímid és i estrafolari,
però a en Pau no hi ha qui el pari.

29. «Jo, la donya i el gripau»
és fruit d'aquest temps de pau.

6. Amb tot, no li falta seny
per fer estudis de disseny.

30. Torna i publica «Electòccid»,
un disc agressiu i tòxic,

7. Els estius, gairebé un mes,
van els Riba a Cadequers,

31. del qual em plau esmentar
«Es fa llarg, llarg, esperar».

8. on el seu avi estiueja,
mentre que ell, si pot, festeja.

32. I fa un munt d'actuacions
que provoquen reaccions.

9. Fa cançons, i amb la guitarra;
li encanta fer el bandarra,

33. Hi ha qui n'és entusiasta
i qui diu que és tot un «plasta».

10. tant que li diuen que no,
els Jutges de la Cançó.

34. Es vesteix de catalana
i amb «Noia de porcellana»

11. Tot i que és tot un artista
quan interpreta «Taxista»

35. al festival de Canet
en Pau fa el seu numeret.

12. Amb uns quants dels seus companys
fa «El Nadal no té vint anys».

36. L'any 77 «Licors»,
treu, un disc de tots colors,

13. Amb el Grup de Folk s'avé
i ho passa la mar de bé.

37. que amb «La flor del taronger»
quedarà d'allò més bé.

14. Forma el duo Pau i Jordi.
No cal, oi, que us el recordi?

38. Els anys següents fa espectacles
i discs com qui fa miracles.

15. Qui no coneix «La viudeta»
i la de «La pastoreta»?

39. «Amarga crisi» duu
data del 81

16. Transgressor, cantant horrible,
fa el paper «d'enfant terrible».

40. i la del 86,
porta un nou disc «Transnarcís».

17. No és estrany doncs que al Palau
tanquin les portes a en Pau.

41. «Al·lolàlia» un llibre, treu
i «Ena», una novel·la breu.

18. Ves, què dius? I quina barra!
I allà va una botifarra.

42. Els 90 treu «Disc dur»
i «De Riba a Riba», tu,

19. Treu un llibre que en Raimon,
li prologa, ves per on!

43. amb lletres de l'Arderiu,
amb què va fent la viu-viu.

20. Fa cançons com «L'home estàtic»
un retrat ben emblemàtic,

44. Amb en Caïm i en Pauet
publica el 97

21. i «Noia de porcellana»,
que canta amb certa desgana.

45. «Cosmossoma» que és un disc,
jo diria d'un cert risc.

22. Llavors Riba, rupturista,
com escau a un gran artista,

46. I un nou llibre «Lletrarada»,
lletres de l'obra cantada.

23. del que té fet, fa una tria
en un nou disc «Dioptria».

47. Altres obres ha parit
com «Jisàs de Netzerit»,

24. L'acompanyen el grup Om,
gent que avui té cert renom

48. «Virus laics», «Deixa'm en Pau»...
Així ho faig, adeu-siau.
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