Auca de Pere Tàpias (1946-2017)
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Un bon xouman, un cantant, un gastrònom, bon vivant
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1. En Joan Collell Xirau
en néixer ja fa sarau.

25. Recordeu el «Txa, txa, txa»
i «Era tan bon home», oidà!?

2. En un lloc molt oportú,
Vilanova i la Geltrú.

26. Després vindrà Si fa sol:
un L.P. que marxa sol;

3. Va a la Pirelli, son pare,
Treballa a casa, sa mare.

27. amb «Antònia » i més cançons:
«El fet del senyor canons»,

4. A cinc anys les germanetes
li fan dur les mans ben netes.

28. i la millor, pel gust meu,
titulada «El darrer adéu».

5. Pel carrer sovint fa gresca
mentre els grans prenen la fresca.

29. La Mercè pren per esposa
i neix l'Adela, una rosa.

6. Així que va als Escolapis
li fan treure punta al llapis,

30. Més content que un ca amb un os,
les engalta pel broc gros.

7. recitant per l'emissora
un bells versos, que enamora.

31. 400 pendons. Disc nou
traurà l'any 79.

8. Fa teatre, pastorets
i s'implica amb «Els Janets».

32. Amb «La moto» pop, pop, pop...
se'l coneix ben lluny i a prop.

9. On comença a fer cançons
carregades d'il·lusions

33. I així mentre corre i canta
fa un altre disc que ens encanta,

10. i de massa transparència
que tenen poca audiència.

34. «Passeig del Carme», un cant tendre
que diuen que no es va vendre.

11. A Barcelona fa Dret
i vol ser Jutge de pet.

35. Amb «Xandals i barretines»
continua fent tentines.

12. Jutge, però, de la Cançó.
Ell jurat li diu que no.

36. L'any 87 tragué
«La mar de bé», un L.P.

13. Com si res no hagués passat.
s'inicia d’advocat.

37. A partir d'aquest moment
en Pere intel·ligentment

14. Fins que un bon dia en Romeu
va i li diu: «Pere, amic meu,

38. s'allunya de la cançó;
fa ràdio i televisió.

15. els d'Ekipo et faran cas,
si tu fas el primer pas».

39. No recordeu «Què vol veure?»
que ens omplia el temps de lleure,

16. S'hi presenta i amb encert
pacten un contracte obert.

40. «Afamats», «La Factoria»?
Quina gràcia que hi tenia!

17. Però li fan canviar el nom
per poder agradar a tothom,

41. O no enyoreu a vegades
es «Tàpias variades»?

18. fins i tot als més ganàpies,
i així neix en Pere Tàpias.

42. Un gastrònom de bandera
no oblidem que va ser en Pere,

19. Un cantant bonhomiós
amb un bigoti galdós,

43. i en això, un gran promotor
de l'espaterrant xató.

20. que a dues coses s'amarra:
a la gorra i la guitarra.

44. Si en dubteu, feu-ne la prova
amb «Cuines de Vilanova».

21. Arreu escampa alegria
cantant «La tia Maria»,

45. En Pere també escrivia
delicada poesia.

22. «El moreno de la Fe»,
que ni torero ni re,

46. Fins que l'home en fer-se gran
no ha pogut tirar endavant.

23. «La cançó de les trompetes»,
que si l'escoltes t'hi petes...

47. I de manera dramàtica,
d'una malaltia hepàtica,

24. Amb això el 73
treu un disc que té el seu pes:

48. el darrer adéu ens ha dat
i aquesta auca s'ha acabat.
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