
3. LLIGA’T A LA MÚSICA 

Em presente, jo sóc Vicen-T, i sempre a la meua ombra, el poble, Crevillent. 
Ja són 18 anys els que porte a l’esquena, 4 rapejant, 5 creixent i 9 jugant en 
l’arena. Aquesta és la primera que faig en valencià, la meua llengua natal, 
jo com tu i tu, sóc català. Però no sóc del Barça, ni de ninguna comparsa, la 
Setmana Santa no m'agrada, i què passa? Visc al barri del Calvari i em fixe 
en la societat, en què cada vegada hi ha menys nois educats. El pare i la 
mare treballen, els avis no poden, i el xiquet fa el que vol, quan vol i sin 
esposes. Les separacions augmenten, també serà per la crisi? Jo com Isi and 
Disi autèntic amb les dones. I si ploguera demà diners? L'àvia cuinaria, el 
què? La gatxamiga, encara que fórem rics ho faria. Estic orgullós! Per què, 
per ser un valencià? Doncs clar que sí, així que tots a callar! Festa a les 
trobades de les escoles valencianes, aquest any en Crevillent, jo us espere 
nois i noies. Escolte Black Sabbath, estudie amb Led Zeppelin, blues per a 
relaxar-me i per animar-me Jimmi Hendrix. I molts no m’entendran, alguns 
diran, és llatí? Serà francés? Serà un vocabulari nou al país? Ací tothom va 
de valent, desprès de cul van caient, jo faig el que m'agrada no m'importa 
el que diga la gent. La meua colla és i serà la Penya el Pardal, no ens fem 
bacoretes, però si caximbes i tal. 
 
Tornada: 
És Crevillent un tresor, és Crevillent un encant, 
no és per lluir, però som de lo millor d'Alacant. 
És Crevillent un tresor, és Crevillent un encant, 
no és per lluir, però som de lo millor d'Alacant. 
 
Jo sóc del camp, amb mi no et passes un pèl de la ratlla. Escric versos 
romàntics en la riba de la platja. I amb la manta al coll i el cabasset anirem 
al Postiguet, arreando ximpampum! 
Anem a donar-nos un banye't que avui és diumenge i el pare farà paella, i si 
no t'estima, doncs per què vas darrere d'ella? Tu ho penses, jo ho escric tot 
al paper, després ho disfrute rapejant i tu em critiques sense saber. 
 
-Tornada- 


