
Cançó TiC TaC 
 

Aquesta cançó l’utilitza l’Escola del Consum de Catalunya en la presentació 
i cloenda dels tallers de secundària per tal de reflexionar, d’una manera 
propera als joves, sobre els diferents actes de consum.  
 
 
Cinc amb el tic deu amb el tac 
el temps va fugint forat sota el sac 
tot és bonic rampells a l’atac 
món de milions engolint com un drac 
 
Deu haver-hi algun altre forat a les meves butxaques 
és estrany mentre clapes es van buidant 
que per quan t’has tu cordat les sabates 
ja estàs pagant tota una nit de mòbil carregant 
em llevo i m’assec en una taula d’estil suec 
cafè guatemaltec em frego els ulls i me’l bec 
avui arribo tard crec m’estresso noto el batec 
de la pressa mama dóna’m pasta surto com un llampec 
cap a l’institut no sé què passa amb els meus cascos 
moments nefastos de l’evolució dels trastos 
walkman discman minidisc mp3 
però encara m’atabalo amb el nus del cable estic espès 
per mi que ja no arribo a la primera classe 
quasi que em quedo al bar del davant menjant-me un croissant gegant 
malgrat que sé que he d’aprendre a calcular 
amb els euros és el cap, no és la mà la que ha de liquidar 
la mà ja se sap només viu el present 
si demà no queda cap duro ja anirem fent 
trapis cansat de demanar pasta als papis 
cansat d’anar a gorrejar als altres a l’hora del pati 
el moment en què tothom està més esverat 
i la gent es deixa peles en gran quantitat 
dins el bar o a la màquina comprem dolços de fàbrica 
mengem pastes  a manta i aquesta és la dinàmica i  
la qüestió consisteix a tenir quelcom entre els dits i  
aquests matins de neguits porten nits de pits embotits 
i el sucre, són uns dies tan dolços 
pels que saben que el sucre buida bolsos 
 
Vint amb el tic trenta amb el tac 
el temps va fugint forat sota el sac 
tot és bonic rampells a l’atac 
món de milions engolint com un drac 
 
Em veig amb la tarda per davant m’avorreixo molt 
i alhora estic nerviós tot inquiet i neguitós 
tinc ganes de tocar el dos de tocar el dos 
i anar-me’n a passejar per un mar d’aparadors 
com una tonyina en llauna em fico dins el bus 



que pel centre anar a voltar una mica em ve de gust 
senyor conductor no li vull donar un disgust 
però aquests dies són durs i els seus preus són un abús 
vostè sap quanta pasta em deixo a l’any en transport 
que se’m trenca el cor que m’arrenca el plor mala sort 
pensar que pel mateix import tinc unes vambes d’esport 
com el tio bo de tercer tothom diu que està de mort 
d’acord potser també és un preu desorbitat 
pagar tant per unes vambes de la marca supertal 
anunciades pel senyor qual a canvi d’un dineral 
però cosides per un xaval a l’altre extrem del món mundial 
un xaval que a l’igual té la meva edat 
i en comptes d’estar fent el pardal treballa tancat 
en un fàbrica indonèsia per un euro al dia suat 
i que no sap el que és menjar-se dues llesques en un plat 
i malgrat les consideracions malgrat les raons 
malgrat que els reis enguany només em portaran carbons 
jo vull aquestes vambes  mama compra-me-les per favor 
són el que desitjo i el que vull amb més passió  
no sé ni com ni quan ni qui me les ha fet voler 
però deu estar ben lluny d’aquí forrant-se de bitllets perquè 
en el moment que algú gasta 
en algun altre lloc deu anar a parar tota la pasta 
 
Cent amb el tic dos-cents amb el tac 
de compres estic forat sota el sac 
tot és bonic rampells a l’atac 
món de milions endrapant com un drac 
 
Un truc dos trucs això no té fre 
sóc jo t’he trucat però no sé perquè 
torno a mirar el saldo pensava que estava ple 
sóc jo bado perquè ja no queda res  
qui som? on anem? d’on venim? en aquest 
univers pervers si els rumors són certs estàs 
sol sense saldo ni cobertura  
la vida és dura i si hi havia algo tu t’ho perds 
aquesta nit el pressupost és menor que zero 
respirar és un cost i jo m’he llevat sense saber-ho 
que voler-ho no és poder-ho ni poder-ho voler-ho 
que no es pot afluixar tan fàcilment sense abans haver-ho 
pensat dos cops en tens prou al pot? pots o no 
pots? i si per un cas pots ho vols de debò?  
és això? potser però demà serà allò i llavors com 
se’t quedarà el cos quan vegis que no en tens prou? 

 
Lletra i música: Gato-el-Quiman 

 
Si voleu escoltar i/o descarregar-vos la canço, ho podeu fer a la web de 

l’Agència Catalana del consum, a l’apartat de l’Esocla del Consum de 
Catalunya: 

Tic tac música 



 
 
 


