NO LA VULL
Segurament aquesta
no és la resposta que esperes
després d'haver llençat aquest
"piropo" tan bonic.
I deus pensar: què estrany...
perquè normalment no em contesten.
Cap d'elles dóna les gràcies
quan les alegro al matí.
Fins i tot hi ha vegades que s'han
molestat
i és difícil d'entendre quan l'únic que
has fet
és dir el que estan esperant.
Jo caminava sola
i, com sempre, de pressa.
Amb la motxilla a l'esquena
i a les mans aquest cafè.
I en passar per davant
de la teva persona
s'ha activat el radar adjunt al teu
superpoder.
Que detecta ben ràpid
a noies com jo,
perquè el meu dia a dia
és tan avorrit
que el que espero amb fervor
és que un bon mascle com tu
qualifiqui el meu cos.
Però és que...
No t'he demanat la teva opinió.
No te l'he demanat.
No t'he demanat la teva opinió

i si no ho he fet,
és perquè NO LA VULL.
Perquè jo sóc dona,
potent i combatent.
Perquè res no m'empresona,
llibertat en persona.
Cansada de fugir, cansada de callar.
Ara toca trencar, trencar i rebentar.
No t'agrada el que dic?
No t'agrada com ho dic?
Doncs parla-li a la fera
que em crema dins del pit.
Perquè jo sóc dona,
potent i combatent.
Perquè res no m'empresona,
llibertat en persona.
LLIBERTAT EN PERSONA!
Sé que el patriarcat
t'ha fet creure amb el dret
de tractar-nos així en tot lloc,
tot moment.
Hi ha una part de mi que t'entén.
Però els teus privilegis,
els pots revisar.
Hi ha milers de persones al món
que han canviat.
Potser t'ho pots fer mirar.
I acceptar que...
No t'he demanat la teva opinió.
No te l'he demanat
No t'he demanat la teva opinió
i si no ho he fet,
és perquè NO LA VULL.

