
 

 

Vicen-T *Terra cremada (amb Garrotada i Marc Pinet)* 
 

/Vicen-T/ 
Harca! Embarca't que avancem, unim-nos i totes juntes tinc clar que vencerem, 
perquè nasquérem per a véncer, no et rendisques, resisteix, que a la primera 
tornada els farem desaparéixer, com Brasil, tota Llatinoamèrica està resistint, 
no com ací, que tot es queixen sentats des del llit. Que ja està bé de posar 
vídeos en el Facebook, baixa, lluita i crida: pel poder de Grayskull! 
 

/Pinet/ 
La fam no té llei, prepareu la forca, ràbia, rauxa, avalots, foc i morca. Mort a la 
dignitat, ja res importa. Agafem fort el fusell, comencen la revolta, escrivint la 
resposta, hem perdut la por, fem patir al burgés com ells han fet amb l’obrer. 
Quan explote la revolució aniran tots cap a l’est amb un tren.  
 

Tornada: 
Fent el turc, Vicen-T, Pinet i Garrotada, gatxamiga, figatells i sobrassada. 
Tombant el capital d’una sola plomada, tornaran a créixer flors en la terra 
cremada. 
No hi ha demà, hi ha Vietnams a la valenciana, company, la terra és per qui la 
treballa. 
Tombant el capital d’una sola plomada, tornaran a créixer flors en la terra 
cremada. 
 

/Jordi/ 
Rimen versos que ja s’han perdut, escric estrofes per tal de no donar-me per 
vençut. Jo no em quede en casa com alguns, lluitarem pels nostres drets, 
pensarem amb el futur. Camí de la victòria sense mirar enrere, rebentar el 
congrés sense por a perdre. Tanca la tele, tanca el puny i obri els ulls i no 
llancem a perdre tot el que hem aconseguit junts. 
 

/Enric/ 
Brollaran moviments d’un poble antic i resistent, mans al vent, rebentem els 
palaus i els parlaments. Crida ben fort i sense por als cops, Llatinoamèrica 
resisteix sense por als trons. Si segueixes caminant no perdràs cap combat, si 
empunyes la bandera reviu la llibertat. Comença a cremar, comença a lluitar, 
lluita com Guevara sense por al final. 
 
-Tornada- 
 


