
 

 

Vicen-T *Retrospecter (amb Dídak)* 
 
 

Som de l’última generació que va créixer als carrers, qui tenia un mòbil era ric i no li valia 
per a res, puto sistema que ens atrapa i ens devora, maleïsc al Tuenti i no a la Rita la 
Cantaora. Em cague amb el WhatsApp, abans ens tocàvem els timbres i si no estava, te 
n’anaves a la rambla a menjar figues, la Consuelito ens ha vist créixer, li hem pagat la 
hipoteca, comprant petards, coxinaes i estampetes. Ara ja no fan murals, ara fan 
PowerPoints, la primera palla, la primera calà, els primers calimotxos, el primer xoxo, la 
crescuda del bigot, aquelles vesprades d'estiu suant com a porcs al frontó! 
 
Tornada: 
 
Aquí la vida no es como antes,  
crecen como máquinas sin nada que darte, 
hablan por el WhatsApp y no salen a la calle, 
se pierden lo mejor de la vida en cada detalle. 
No bajan al parque, juegan a la Play online, 
el corazón que existe es el me gusta en Instagram 
¿Qué sabrán? Si nadie les cuenta lo que es profundo, 
el GTA será su único mundo.  
 
Del sistema educatiu han creat un gran negoci, des de menuts ens han manipulat la 
informació al col·legi, veies a gent anar a treballar perquè era necessari amb la C-15 tot un 
clàssic proletari. I avui volen que mengem merda mutant, mentre ells fabriquen coses per a 
no durar, a pic i pala tots!, una sobirania alimentària i ACS i Monsanto a menjar figues de 
pala. Aneu per damunt de la maroma, ja ho deia ma uela, creixem, ens fem majors i veiem 
que açò no avança, no deixar-se perdre, persistència a lo Nelson Mandela, com si fóra un 
taço, recuperar-lo, hi ha esperança!  
 
-Tornada- 
 
La història és clau per entendre el nostre món, la nostra realitat i actuar en consciència al 
segon, la millor agenda és la mà i qui vol amor de segona mà? Mira enrere però no 
t'emboves que ja fem tard! L’educació és la millor arma per canviar-ho tot, canvia tu i 
lluitarem junts o anirem al clot, viurem, viurem, per damunt de tot viurem, el temps no és 
or, és vida, així que espavila nen! 
 
-Tornada- 
 


