Auca de la Núria Feliu
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Una artista musical, una intèrpret colossal
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1. Com l'ocell que deixa el niu
neix la Núria Feliu

25. I com que no en té mai prou,
traurà l'any 69

2. a la plaça Vella, a Sants,
on gaudeixen xics i grans.

26. un senzill disc de cuplets
que fa treure'ns els barrets.

3. Sa mare, una dona honrada,
al mercat té una parada

27. 'Marieta de l'ull viu',
com la canta la Feliu!,

4. i el pare forja esperances
contractant assegurances.

28. i una altra que no té igual
és 'El vestir d'en Pasqual'.

5. De petita la Feliu
està feta un argent viu.

29. «Homenatge a Mistinguett»
és un disc que fa paret.

6. Tot el dia és a la plaça,
on d'allò més bé s'ho passa.

30. Com la fa «Núria de nit»,
un treball ben traduït,

7. Als set anys, com que és molt viva,
el piano la captiva

31. amb cançons que es porten l'oli
com 'Ben junts' i 'Què tal, Dolly?'

8. i és així de mica en mica
que l'encanta la musica.

32. L'any 73, feliç,
enregistra 'El clar país',

9. Quan és una adolescent,
com que valenta se sent,

33. un autèntic caramel
que va escriure Jacques Brel.

10. sovint ajuda sa mare,
a la parada, no para.

34. «Te per tots» és una altra obra
amb què més cançons recobra

11. Per això pren art i part
a l'Orfeó i a l'Esbart

35. d'estàndards americans
amb què tots piquem de mans.

12. on disposada a combatre
hi comença a fer teatre.

36. L'any 76, amb fúria,
treu un altre disc la Núria,

13. Quan la senten a cantar
tothom diu «Que bé que ho fa!»

37. en què canta Apel·les Mestres,
un dels poetes més destres.

14. D'aquí que Edigsa proposa
que enregistri alguna cosa.

38. Deixem però aquí la llista
de les obres de l'artista

15. Amolla el primer bruel
, «Anirem tots cap al cel»,

39. ja que no tenim espai
i no acabaríem mai.

16. i comença a divulgar,
traduïts al català,

40. Permeteu, però, que recordi
que té la Creu de Sant Jordi

17. temes internacionals,
antics, clàssics i actuals.

41. i altres moltes distincions
gràcies a les cançons

18. Sobretot americans
i anglesos, els més puixants,

42. que ha escampat per tot arreu
amb la seva bona veu.

19. amb unes lletres boniques
que tradueix Jaume Picas.

43. Diguem doncs, ara i aquí,
que la Núria es fa aplaudir.

20. Al piano la Feliu
compta amb Tete Montoliu

44. Es fa aplaudir i estimar,
i com que 80 anys fa

21. I també té vora seu
Mallofré i J.M. Andreu.

45. li diem, els catalans
i tota la gent de Sants,

22. Amb Lou Bennett al compàs
es posen a fer bon jazz .

46. ara que acaba l'estiu:
«Per molts anys, Núria Feliu!

23. L'any 68 Feliu
canta versos de l'Espriu,

47. Estàs feta una geganta.
Sentir-te cantar ens encanta.

24. el poeta del moment,
que musica M. Torrent.

48. Grans mercès pel que ens has dat».
I aquesta auca s'ha acabat.
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