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1.La llibertat no es demana,
tenim dret a decidir.
Vota el que et doni la gana,
tant val el no com el sí.

2. Si és cert que en democràcia
de tot es pot parlar clar,
com és que a alguns no els fa gràcia
que vulguem anar a votar?

3. Amb o sense dictadura
no fa gràcia als espanyols
que ens imposen la cultura
tant si vols com si no vols.

4. “Por derecho de conquista”
ens van imposar el borbó
i ara amb els tancs a la vista
engolim constitució.

5. El seu concepte d’Espanya
és despòtic i excloent.
Fa tres segles que ens escanya
aquesta mena de gent.

6. No estan pel federalisme
ni per la diversistat
i com en temps del franquisme
els capfica la unitat.

7. Ja està vist, no hi ha manera
que ens acceptin tal com som,
i ens fan alçar una bandera
que és més pesada que el plom.

8. Per cada euro que aquí torna
ens en cobren dos o tres
i encara ens diuen amb sorna:
“Sense Espanya no sou res”.

9. Si tenim clara una cosa
perquè ha quedat demostrat
és que així tots ens fem nosa;
el que ens cal és ser un estat.

10. Ara, doncs, ja va essent hora
de poder manifestar
als de lluny i als de la vora
on porta el seny català.

11. Què voleu més democràtic
que un referèndum obert?
Què voleu de menys dogmàtic?
Què voleu amb més encert?

12. Tenim dret a dir la nostra
i que es vegi com pensem.
L’Estatut és baix de sostre.
Catalans som i serem!

13. Apa, gent, no fem més l’ase
i exercim el dret a vot.
Que ningú no es quedi a casa
com vulgar estaquirot.

14. I escrivim la nova història
fent un gest de llibertat
seguint la convocatòria
per la nostra dignitat.

15. Permeteu-me, doncs, que acabi
amb el canonge Collelll,
un vigatà que era un savi
i estava fet un gat vell:

16. “No captem el dret de viure,
dret que no es compra ni es ven,
poble que mereix ser lliure,
si no l’hi donene, se’l pren”.

