
 

El 21 tots a casa 
 

 

 

Si us plau, demano que el dia 21 us quedeu tots a casa i feu vida normal. No els hi doneu a tots 

aquests polítics autonomistes el que fa temps que busquen, que és violència i conflicte. Ells, 

TOTS els polítics espanyols del congrés i TOTS els polítics del parlament tant processistes com 

unionistes, juguen i fan veure que es barallen, però nosaltres el poble serem com sempre la carn 

de canó. No els hi donem aquest gust, no permetem que ens manipulin més.  

 

Recordeu: el dia 1-O vam rebre i va haver més de 1000 ferits, però cap d'ells va ser un puto 

polític de merda, i perdoneu per les paraules, però ells juguen en els seus despatxos i fan les 

seves partides però els cops els pagarem nosaltres com sempre, com una partida d'escacs on 

sacrifiquen els peons per protegir el sistema establert! Nosaltres som els peons i ens belluguen 

per on volen! I ells juguen per seguir estant a dalt els de sempre!  

 

El que avui he vist al Parlament, que en 5 minuts n'he tingut prou, per veure un espectacle de 

titelles polítics vomitiu, era una provocació de tots plegats per encendre'ns a nosaltres, el poble, 

per estar ben crispats el dia 21. Com quan ens van fer aquells espectacles amb el Carrizosa i els 

llaços grocs fa uns mesos enrere!! Res passa perquè sí, ni per casualitat; tot està ideat perquè així 

sigui, fins i tot les seves discussions simbòliques!!!!  

 

L'OBJECTIU de Torra, Arrimadas, Pedro Sánchez, Casado, Tardà.... és rematar la independència 

amb un referèndum TRAMPA, un referèndum a l’escocesa. Espanya no és el Regne Unit per fer 

un referèndum d'entrada, que a més a més fa 4 anys, a l'inici del procés, ni amb tupinada inclosa 

haguessin pogut garantir que guanyés el NO. Per tant, cal violència i forts aldarulls per colar-nos 

el referèndum trampa, amb la mediació europea que només vindrà si tenim un escenari de 

violència. Avui han dit com 5 vegades al Parlament i al Congreso que hi haurà morts!!! Per 

favor, ho estan demanat a crits; no els hi donem el que demanen! Ells actuen, no els hi fem cas, 

encara que costa; ells, quan surten per la porta del darrera del parlament, estan parlant tant 

tranquils i tant amics, i fins i tot prenent alguna cosa plegats. Ens estan utilitzant!!!! És un 

parany! No hi caiguem! Fem-los el buit. Desmuntem-los el guió. Tots a casa. Que hi hagi els 4 

infiltrats de torn fent la seva performance i que els hi surti malament el que tenen planejat pel dia 

21 perquè no puguin arrossegar a la gent de bona fe amb els seus propòsits!  

 

Demostrem que el poble català és un poble despert, intel·ligent, i que no es deixa manipular més! 

No hi ha millor mobilització que fer precisament el contrari del que s'espera de nosaltres i el que 

fa mesos estan provocant que passi! El dia 21 estan buscant la portada als diaris de violència; 

fem del dia 21 un dia corrent com tots els altres, que no tinguin res fora del normal!  
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