Auca de Jordi Corrons i Boix
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Un president rinxolat, a qui tots hem fet costat
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1. Aquesta auca l'hem dictada
per a l'amic Jordi Corrons;
deixeu-m'ho dir de passada:
sense gaires reunions.

11. Des d'aleshores fins ara,
amb posat ferm i madur,
sempre en tot ha tret la cara
i ha pencat més que ningú.

2. Va fer estudis a la Flama,
a la Badia Solé,
i va ser, amb molt bona fama,
del Peguera batxiller.

12. Per això avui que declina
de seguir amb el seu mandat
ens traiem la barretina
perquè petjada ha deixat.

3. Sempre a punt, a l'escoltisme,
va aprendre a estimar el país
i a servir el catalanisme
entomant el compromís.

13. Fent costat a grans persones,
Muriel, Torra i Cuixart,
ha passat moltes estones
i amb ells ha pres art i part.

4. Acabada Enginyeria
trobà feina al seu redol,
a Bode Masats i cia
i anys després a Rossignol.

14. Ha liderat mil projectes,
el Referèndum i més
i amb més virtuts que defectes
ha defensat el Procés

5. Aquí es guanya les mongetes
i, si alguns conreen l'hort,
tal com fan els bon atletes
ell quan pot se'n va a fer esport.

15. que ha posat en evidència
que ara és l'hora de fer el cim:
assolir la independència,
el gran repte que tenim.

6. En Jordi, davant la vida,
no es conforma amb anar fent
i davant de la mentida
no sap restar indiferent.

16. Ha guiat moltes campanyes,
algunes de cert volum,
fins a trencar-s'hi les banyes,
com pot ser «La Nova Llum»,

7. Per això va arribar un dia,
d'aquells que valen per tres,
que va veure que podia
ser rumbós i compromès.

17. tot un muntatge que amb gràcia
il·lumina la ciutat;
«Judici a la Democràcia»,
«Jo acuso»... No hem parat!

8. Va ser l'any 10, quan Manresa
bregava per decidir,
que agosarat i amb fermesa
ens va dir «Compteu amb mi».

18. I diguem-ho perquè toca:
amb ell la seu ha passat
des del Bruc al Sobrerroca,
on fem pinya amb el veïnat

9. Va passar a ser de la junta
d'Òmnium Bages-Moianès,
es va implicar en la Consulta
del 9 N com si res

19. ... i deixem, si mai fa falta
nostre espai més gran que un pis
a qui amb la cara ben alta
lluita pel bé del país.

10. i l'any 15, amb valentia,
va acceptar ser president
de l'entitat que fa via
a prop de bona gent.

20. Mercès, Jordi per la feina
al servei de l'entitat,
amb tu hem esmolat l'eina
i afermat nostra amistat.
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