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Una famosa ha fet la Nadala més
feminista que escoltaràs aquestes
festes

Una de les coses més emblemàtiques del Nadal és la música i les nadales. Doncs bé, la Miley
Cyrus no se n'ha pogut estar de fer una altra reivindicació aquest any.
Ha transformat la cançó "Santa Baby" per fer-la feminista i reclamar drets de les dones. La va
presentar amb Mark Ronson al programa de Jimmy Fallon "The Tonight Show".
El vídeo ja té més de 5 milions de visualitzacions i ens encanta molt! "Girls best friend is
an equal pay"!
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=rPdXgCq_Rlg
"Santa, 'carinyo', vaig sentir que tens alguns regals
Per a mi, Miley
He estat una nena molt bona,
Santa, 'carinyo', així que afanya't per la xemeneia aquesta nit.

Santa, 'carinyo', no em vénen de gust joies luxoses, no és per a mi
Tinc una mica més en ment
Santa, 'carinyo', no necessito els teus regals aquesta nit

No vull diamants, diners en efectiu o estocs
res que vingui en una caixa
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no més pelusses, n'he tingut suficients
i puc comprar les meves pròpies maleïdes coses

Santa, 'carinyo', tinc el meu propi cotxe,
sense préstec,
I el vaig comprar per mi mateixa
Santa, 'carinyo', sense l'ajuda del l'elf del prestatge.

Escolta, Santa, el que et dic
El millor amic d'una noia és la igualtat salarial
Deixa d'interrompre'm quan parlo
I no m'enviïs missatges de text dels teus...

Santa, 'carinyo', m'encantaria saber que el meu cul no serà tocat
a la feina
Per algun idiota ignorant
Digues-li a aquests bruts, que guardin les seves xemeneies aquesta nit.

Ho sento santa
Simplement guarda la teva xemeneia aquesta nit!
Simplement guarda la teva xemeneia aquesta nit!"

V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=hy4fv1yP1Sg
Des d'@AdolescentsiCat (http://instagram.com/adolescentsicat) parlem amb l'actor Àlex Monner.
Comentarem la seva etapa com a estudiant quan era adolescent, també el seu pas per la
popular sèrie Polseres Vermelles i com ha estat la seva experiència a Telecinco i a Hollywood.
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