Auca de la Núria i en Marià, i El Tupí
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Una parella feliç que encomana compromís
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1. En Marià i la Núria
són dos vigatans ja grans
que han treballat sempre amb fúria
defensant els drets humans.

9. l'octubre del 2004,
un menjador social,
que no para de combatre
per fer un món més fraternal.

2. ¿D'on els ve tal embranzida
que els fa ser més forts que un roc?
De la revisió de vida
que van aprendre a la JOC.

10. Primer van comptar amb l'ajuda
dels pares claretians.
En un local un xic rude
feien de samaritans.

3. Ja el seixanta-u en casar-se
tots dos tenien molt clar
que fer el paper de comparsa
no fa per a ells ni farà.

11. Durant nou anys!, poca broma,
fins que va arribar el moment
que si no els ajudà Roma
prou que ho feu l'Ajuntament, ...

4. Com qui balla una sardana
amb sis fills, un bell ramat,
amb una autocaravana
per mig món han viatjat.

12. que fent costat a l'empresa
d'El Tupí els cedí el local
perquè amb amor i tendresa
puguin fer un servei com cal.

5. I encara ara van a França,
on s'enduen els seus nets,
a Taizè, en temps de vacança,
i en tornen tots satisfets.

13. Que viuen les benaurances,
amb els més necessitats
tot compartint esperances,
ja fa quinze anys, ben comptats.

6. Per fer-se amb peix al cove
no han parat de treballar
Formanova n'és la prova;
també El Groc, si falta fa.

14. La Núria Casamitjana
i en Marià Vilaró
són una gent com Déu mana
que es mereixen un guardó.

7. A Granollers un bon dia
varen conèixer El Xiprer
on la Mercè amb alegria
dona menjar a qui no en té.

15. Per això ningú s'estranya
que hagin estat distingits,
amb la gent que els acompanya,
com a osonencs ben parits.

8. ¿Amb alguna altra persona,
per què no muntem, van dir,
també un menjador a Osona?
I així va néixer El Tupí...

16. Que, amb els mateixos manobres,
la bona gent d'El Tupí
pugueu tots fer semblants obres.
Per molts anys i bon camí!
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