Auca d'en Josep Torra Ferrer
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Que durant molts anys ha estat pou de catalanitat
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1. L'any 1921
en Josep Torra Ferrer
vingué al món com jo i com tu:
tot cridant i fent merder.

9. De llibreter i galerista
de Galeria Ciutat,
un racó on tot gran artista
hi volia ser exposat.

2. Son pare que era impressor
procedia de Cardona,
sa mare d'un bell racó,
de ciutat de Barcelona.

10. Es casà el 54
amb una mestra de veres
i que mai no es deixà abatre:
Maria Rosa Oliveres.

3. En Josep, allò que passa,
va ser el quart de deu germans.
Potser us sembla que són massa?
Falta ens fan més catalans!

11. Els sis fills que van tenir
avui van fent la viu-viu;
alguns són tot l'any aquí,
els altres tan sols l'estiu.

4. A la Casa Caritat
va fer els estudis primers
i més tard va ser educat
pel famós mestre Albagés.

12. Membre actiu de l'Orfeó
ha cantat sempre amb ufana
i ha encomanat l'afició
de ballar bé la sardana.

5. Al carrer dels Esquilets,
a la Salle, també anà.
i al costat d'altres vailets
el varen espavilar.

13. L'any 70, molt cabal.
començà una nova vida
amb la feina feta a mida:
féu d'agent comercial.

6. L'any 1936
a Can Jorba ficà el nas,
on despatxava feliç
camises i algun domàs.

14. Fins que l'any 87
quan va i ve de Barcelona
es jubila i a pleret
ja pot jaure a la poltrona.

7. Per poc no va anar a la guerra
però si que va fer el servei
on segons diu quan en xerra
es menjava el seu jersei.

15. Ha estat president d'escala
i de l'Òmnium cultural,
i avui amb nosaltres xala
perquè està fet un xaval.

8. A can Jorba els anys 40
treballà com el primer
fins que el 1950
passà a fer de llibreter.

16. N'acaba de fer 90
i això sí que és un munt d'anys.
Som aquí amb ell i ens encanta:
Josep Torra, PER MOLTS ANYS!
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