
10000 antiavalots. 2 dits de seny i 3
de titola.

Ada Colau
marcant-se una
rumba amb
autotune.

Adoctrinament
infantil.

Adolescents.cat. Aguantar-te els
pets a missa.

Aigua de València. Albert Om fent
Airbnb.

Albert Pla serè. Amfetamines i
diables.

Amunike. Anar a cercar
bolets
al·lucinògens.

Anar a l’Atlàntida
de Sitges per a
veure què s’hi
cou.

Anar de calçotada
i que ningú no
tingui ni puta idea
de fer el foc.

Àngel Llàcer
cagant sobre el
piano de Manu
Guix.

Anís del Mono
com a única cosa
bona que ha sortit
de Badalona.

Aprofitar la colla
castellera per a
tocar natges.

Aquella olor de
fems que
t’anuncia que ets
a la plana de Vic.

Aquelles
tremperes de
pubertat amb
l’Emma de Plats
Bruts.

Aromes de
Montserrat.



Baixar tabac
d’Andorra.

Batalletes del
primer d’octubre.

Bibiana Ballbé. Bicicleta, cullera,
poma.

Bohemis de
Gràcia sense ofici
conegut.

Bojan Krkic, fet a
casa.

Bola de Drac en
castellà.

Botifarra amb
seques.

Botifarra de la
llengua.

Caçadors de
bolets versió MTV.

Caçar bolets i
somiar truites.

Cagar a la via
(catalana).

Caixa o faixa. Calçots. Caldes de
Malavella.

Canelons per
Nadal,
descomposició
per Sant Esteve.

Cap, pota i
lleterada del
cuiner.

Caragols a la
llauna.

Carme Forcadell
cridant massa
fort.

Catalanitzar José
Ignacio Wert.



Cava català. “Cervesa, beer,
amigo”.

Col·leccionar
samarretes de
l’ANC.

Comprar
productes de
proximitat al
Mercadona.

Comprar-te la
samarreta d’en
Neymar i que foti
el camp al PSG.

Conill amb
xocolata.

Contractar en
Duran i Lleida
com a advocat.

Criar-se escoltant
Xesco Boix.

Daniel Brühl vestit
de nazi.

Das, a la
Cerdanya, 13 sota
zero i torb.

Demanar ser atès
en català per
telèfon.

Descobrir que les
senyoretes
d’Avinyó eren
putes.

Desitjar la mort
dels catalans per
Twitter.

Desvirgar-te amb
un basc a
l’Acampada Jove.

Diftèria. Dir les hores en
català.

Dir que la
immersió
lingüística t’ha fet
millor persona.

Donar clavells als
mossos.

Eixugar-se el cul
amb els papers de
Salamanca.

El 155.



El 1714. El barbut de la
Trinca.

El bar d’en Peris. El batlle de Vic.

El bisbe de
Solsona.

El caganer d’un
pessebre vivent
fent-s’ho de
veritat.

El caloret. El “calvo” del
Tricicle.

El capellà del
poble.

El Capità Enciam. El capítol 1318 de
Nissaga de Poder.

El caragol poma
del Delta.

El carnet del PSC. El Carnet Jove. El carrer més lleig
de les putes
festes de Gràcia.

El Castor.

El català dels
Estopa.

El català tevetresí. El cinturó roig. El Cobi.



El compromís
democràtic d’en
Joan Antoni
Samaranch.

El Conde de
Godó.

El consens sobre
la intel·ligència
d’en Lionel Messi.

El Costumari
Català.

El cultiu del
càncer al Baix
Ebre.

El darrer oblit de
Pasqual Maragall.

El decret de Nova
Planta.

El dimoni escuat.

El dret a decidir. El dret al propi
cos.

El garrot vil. El govern a l’exili.

El guapo dels
Manel.

El lleig dels Amics
de les Arts.

El macroprostíbul
de La Jonquera.

El major Trapero.

El mestre
Estellicó.

El mètode
escocès.

El meu avi mort a
la batalla de
l’Ebre.

El Mobile World
Congress.



El monstre Boo. El monstre de
l’Estany de
Banyoles.

El negre de
Banyoles.

El nen que diu
que el mural li
sembla UNA PUTA
MELDA.

El pacte del
Majestic.

El peatge de
Martorell.

El pipí que se
t’escapa mentre
balles sardanes.

El port de mar de
Cervera.

El pot del Gran
Dictat.

El pregó de les
festes de
Sidamon.

El Primavera
Sound.

El progressisme
d’El País.

El pròxim
il·luminat que
sortirà a La
Contra de La
Vanguardia.

El Punt Avui TV. El rellotge de Sant
Pol.

El ruc de Solsona.

Els almogàvers. El Saloufest. Els capellans que
tira Jordi Basté.

Els captaires
amputats del
centre de
Barcelona.



El seny i la rauxa. Els gitanos de
Gràcia.

Els indiscutibles
orígens catalans
de Cristòfor
Colom.

Els mamporreros
de Lloret de Mar.

Els màrtirs de
Terra Lliure.

Els Miquelets. Els morts a les
cunetes.

Els Mossos
d’Esquadra.

Els pebrots que
m’exploten ja.

Els polígons
industrials de
Mollet del Vallès.

Els pronoms
febles.

Els senglars de
Collserola.

Els silurs de Flix. Els simpatitzants
de la CUP de
Pedralbes.

Els temporers del
camp de Lleida.

Els tics d’en Quim
Monzó.

Els tribuneros. Els xarnegos. El tarragoní aquell
que treballa a
Corea del Nord.

El timbaler del
Bruc.



El Tractat dels
Pirineus.

El Valle de los
Caídos, ciudad de
vacaciones.

El violador de
l’Eixample.

El violador del
Gaixample.

Empar Moliner
indignant-se molt
fort.

Em pot repetir la
pregunta?

Endur-te la seu
fiscal a
Despeñaperros.

En Figo com a
referent de
coherència.

En Krilin. En Pingu. Èric i l’Exèrcit del
Fènix.

Escoltar “Prohibit
als Pares” i tocar-
se.

Escriure cartes
als presos.

Espanyolitzar els
alumnes catalans.

Espolla. ETA.

Explicar
Catalunya a un
estranger.

Fantasies sexuals
amb les
Teresines.

Fèlix Millet. Fer balconing.



Fer cruising a
Montserrat.

Fer de tertulià a
Els Matins de TV3.

Fer d’hostessa al
Mobile World
Congress.

Fer el Port de la
Bonaigua sense
cadenes.

Fer-se l’entès
cercant bolets i
acabar matant
algú.

Fer-se una truita
amb l’Ou com
balla.

Fer turisme sexual
a Rubí.

Fer unes ratafies a
Casa Pepe.

Fer veure que
entens Joan
Salvat-Papasseït.

Fingir que puges
a Núria a peu i
anar-hi amb el
cremallera.

Floquet de Neu. Formatge de Maó.

Fotre les banyes al
teu marit Guàrdia
Civil mentre
participa a
l’Operación
Tormenta (i gaudir-
ne).

Fotre’s fet un
fàstic per no
saber beure amb
porró.

Francisco Camps. Gent de l’Ebre.

Gralles. Guardiola amb
llacet groc.

Guiris borratxos. Helena Garcia
Melero, la MILF de
Catalunya.



Ignorar la qüestió
aranesa.

Ínfules de
grandesa.

Inscriure’s a
l’esbart per a
lligar.

Insultar en català.

Invertir en
Barcelona World.

Isabel Coixet, cul
inquiet.

Iván de la Peña. Jaume Creixell.

Javier Mariscal
dibuixant amb la
titola.

Jiménez
Losantos.

Jimmy Jump. Jimmy Jump a
l’ONU.

Joan Pera. Joel Joan passat
de coca.

Johan Cruyff. Jordi Canyas
borratxo.

Jordi Évole
explicant-te que
“el toro no sufre”.

José María Aznar. Josep Tarradellas. Josmar.



Justo Molinero
sense pantalons.

La Brimo dels
Mossos.

La Brimo dels
Mossos
arrebossada de
coca.

La cadira de rodes
de l’Albert Casals.

La catalanitat de
la Catalunya Nord.

L’accentàs català
de la ministra
Montserrat.

L’accent català de
Don Álbert
Boadella.

La corda del fuet.

La cremà. L’aeroport de
Lleida.

“La fiscalía te lo
afina”.

La Fórmula 1 a
València.

La Gatxan. La immersió
lingüística.

La indisoluble
unidad de España.

La llenceria de la
Marta Ferrusola.

La lleva del
biberó.

La llista d’espera
a la Vall d’Hebron.

L’amabilitat amb
què es tracta un
bou a l’Ebre.

La mandra que
t’entra quan algú
treu el tema dels
“Països
Catalans”.



La matança del
porc.

La Moreneta. L’àmplia (no)
diversitat genètica
del Pirineu.

L’ànima
catalanista del
PSC.

La nit de noces de
la Inés Arrimadas.

La Noti del Club
Super3.

L’anterament der
mon, a l’obaja des
mots.

La nuclear
d’Ascó.

La panxa de Juan
Ignacio Zoido.

La papada d’en
Josep Cuní.

La petroquímica
de Tarragona.

La primera
experiència
sexual d’un
escolanet.

La qualitat
cinematogràfica
de Vicky, Cristina,
Barcelona.

La recaptació
anual del Banc
dels Aliments.

La ruta del
Bacalao.

La sala
d’interrogatoris
dels Mossos.

Las cosas que
hacen los
catalanes.

La Shana. L’assemblea de la
PAH Sarrià - Sant
Gervasi.

L’assemblea de
Societat Civil
Catalana reunint-
se en un
ascensor.



L’atemptat de
l’Hipercor.

La tercera via. La tieta. La tofa d’en
Puigdemont.

La tomatina de
Bunyol.

La trempera
matinera.

L’autenticitat dels
anuncis de Vichy
Catalán.

La veu de l’Òscar
Dalmau.

Les bagasses del
Camp Nou.

L’escorreguda del
Mascle Cabró de
Cervera.

L’escort preferida
d’en Duran i
Lleida.

Les
exxxcursionistes
calentes.

Les falles de
Durro.

Les
farmacèutiques.

Les festes d’en
Simón Pérez i la
Silvia Charro.

Les Macedònia.

L’espetec de Casa
Tarradellas.

Les preferents de
Caixa Laietana.

Les samarretes de
la Mònica Oltra.

Les samarretes
que ja li van
justes a David
Fernàndez.



L’estil de vida de
Sitges.

L’hereu
subnormal.

Llonganissa de
Vic.

Lloret de Mar
Shore.

Lo Cartanyà. L’opinió del
primer cretí que et
trobis a Racó
Català.

Mari Pau Huguet. MDMA.

Mel i mató. Menjar escudella i
carn d’olla,
vomitar-ho i
tornar-t’ho a
menjar.

Mohammed Jordi. Mònica Terribas,
dominatriu.

Montgai. Mossos
d’Esquadra ninja.

M. Rajoy. Musculman.

No donar res a la
Marató.

No entendre res
quan et parla algú
de les Balears.

“No estaba
muerto, no, no,
que estaba
tomando cañas”.

No gosar demanar
què vol dir
“sedició”.



No saber
pronunciar la
doble ela.

No saber
pronunciar
Puigdemont.

No saber qui eren
els consellers fins
que els van
engarjolar.

Núria de Gispert
vestida de fada.

Olor de tieta. Pa amb tomàquet. Paco Marhuenda
plorant sol.

Panellets plens de
mocs del teu fill.

Parlar castellà a
qualsevol persona
de pell fosca
porque así me se
entiende mejor.

Parlar català en la
intimitat.

Pau Garcia-Milà. Pelegrí Pelegrí
Pelegrí.

Perdre un parell
de dents assajant
un ball de
bastons.

Pere Gimferrer
amb singlot.

Pernil d’aglà DOP
Collserola.

Pilar Rahola
sense depilar.

Pixar al pantà de
Sau.

Plantar marihuana
al Montseny.

Plorar per una
telenovel·la de
merda de TV3.

Pont Aeri.



Portar una careta
d’en Carles
Puigdemont.

Port Aventura. Preservatius amb
l’estelada.

Profanar la tomba
d’un botifler.

Prohibir parlar
castellà.

Pujar al
Pedraforca.

Pujar a un cotxe
de la Guàrdia
Civil.

Qatar Airways.

Quillos i xonis
que volen ser
Mossos
d’Esquadra.

Quimet Canyellas. Ràdio Flaixbac. Ramon Pellicer, el
George Clooney
nostrat.

Ratafia feta a
casa.

Reclamar una
multa de trànsit a
un mosso i acabar
al dipòsit de
cadàvers.

“Remena, remena
nena”.

Remenar-te-la
amb Polseres
Vermelles.

Romesco. Saltar a la Patum i
no tenir-ne ni puta
idea.

Saludar amb els
quatre dits alçats.

Salvador Puig
Antich.



Salvador Sostres. Sang Adrián der
Besó.

Santiago Espot. Santi Vila, rata
traïdora i valor a
l’alça.

Sant Martí
Sesgueioles.

“Sants, Sants,
carrer de Sants”.

Satanàs Cor Petit. Ser de
Convergència
perquè a casa ho
hem estat tota la
vida.

Seròs, al Segrià,
43 graus a
l’ombra.

Sociates reciclant-
se a Catalunya En
Comú, Esquerra o
Ciutadans.

Son Gohan. Soroll de tancs
per la Diagonal.

Sortir a l’APM. ‘Spoilers’ de Merlí. Tallar el Pi de les
Tres Branques.

Tenir suors fredes
quan surt EL
TEMA.

Tenir un
avantpassat
negrer.

Tenir un fill
d’Iniciativa.

Tenir un gendre
de l’Espanyol.

Teresa Forcades
picant-te l’ullet.



Tevetresparsén. Titot (el “gordo”
de Brams).

Tomàs Molina
pronosticant
volvetes.

Treballar a La
Fageda.

Turistes russos. Una autofoto de la
Carme Forcadell.

Una àvia ballant
sardanes.

Una barbacoa a
Vandellòs.

Una barretina. Una bomba al
Liceu.

Una calor que
ascle les pedres.

Una carta molt
sentida des
d’Estremera.

Una crema de
rostolls que acaba
amb l’Empordà en
flames.

Una discreta
incursió als
lavabos de Sants.

Una disfressa de
castanyera sexi.

Una estàtua
humana de les
Rambles patint un
atac de cor.

Una estelada en
flames.

Una fallera
transsexual.

Una família
desnonada.

Una fuita a la
nuclear d’Ascó.



Una gira de Bruce
Springsteen que
no passi per
Barcelona.

Una mica de mató
a la punta del
penis.

Una orgia de
jubilats a
Empuriabrava.

Una partida
improvisada de
strip-botifarra.

Una pedregada de
collons.

Una pellissa de
pastor.

Una pilota de
goma desviada
per accident.

Una polla xica,
tica, mica,
camatorta i
ballarica.

Una rave al Poble
Espanyol.

Un arc de Sant
Martí sobre la Pica
d’Estats.

Una trucada
inoportuna dels
del Banc de Sang.

Un Bonàrea
assaltat per
jubilats.

Un bou embolat. Un Cacaolat,
calent, calent.

Un càntir de Verdú
que després no
saps on fotre.

Un consolador de
trencadís.

Un cunyat de
Ciutadans.

Un Enigmàrius
agafat amb
pinces.

Unes bones
popes.

Un escolta amb
sarna.



Un esmorzar a
Balaguer.

Un espia rus
anomenat
Cipollino.

Un estrip anal al
Carnaval de
Solsona.

Un estudiant
d’Erasmus.

Un exministre
franquista fent de
jutge.

Un fatxa molt
trempat.

Un grup
d’escoltes
homosexuals.

Un guàrdia civil
fent un cigaló.

Un himne
nacional que parla
de revenja
sanguinària.

Un kalimotxo de vi
del Priorat.

Un kubotan per a
autodefensa.

Un lloguer de
quatre mil euros a
Waterloo.

Un maleït
croissant de
xocolata.

Un monòleg de
l’Andreu
Buenafuente
sense ni puta
gràcia.

Un ós bru. Un Palauet a
Pedralbes.

Un passi VIP per a
Catalunya en
Miniatura.

Un piolín menjant
croquetes.

Un punki de la
Fira de Tàrrega.

Un recopilatori de
la Nova Cançó.



Un retweet d’en
Quim Monzó.

Un romanç entre
una tieta i un
cupaire al CDR.

Un rom cremat. Uns acudits de
catalans garrepes.

Un Sant Joan a
Castelldefels.

Un semental d’ase
català.

Un sogre d’Unió. Un somatent
popular.

Un sopar popular. Un Tàpies que no
vol ningú.

Un tren de rodalia. Un triplet de
l’Espanyol.

Un turista amb un
barret mexicà i
despullat de coll
en avall.

Un vestit de
torero.

València. Veïns del Born
que no parlen
català ni castellà.

Vilaweb. Violència
fantasma.

Winston Bogarde. Xampany i ostres
a Baqueira-Beret.



Xapapote a les
illes Medes.

Xavi Metralla. Xeringues
recollides a la
platja.

Xones que fan
olor d’anxova de
l’Escala.



A casa pensem
sovint en els
Jordis i en
______.

______? Això amb
en Franco no
passava!

Això de la Núria
Feliu no és laca,
és ______.

“Això no és
paella, això és
______ amb
coses.”

A la gent de Lleida
mos ancante
______.

A la meva vila
som molt de
______.

A la reunió de
Perpinyà, en
Carod-Rovira i
ETA van parlar de
______.

A la seva pròxima
festa a Luz de
Gas, en Joan
Laporta es
llençarà ______
per sobre.

Al Canet Rock, les
noves promeses
de la música
catalana: en Pep
Sala, la Núria
Feliu i ______.

“Al Fossar de les
Moreres no s’hi
enterra cap
______; fins
perdent nostres
banderes serà
l’urna de l’honor.”

“Amigos para
siempre means
______.”

Aquest cap de
setmana, amb el
Diari Sport,
aconsegueix el
______ del Barça.

Bicicleta, cullera,
______?

“Caga tió, tió de
Nadal, no caguis
______, caga
______.”

TRIA’N 2

Capítol especial
de Plats Bruts:
“Tinc ______”.

“Catalans,
proclamo la
República de
______.”

Com a condició
per a la
independència, la
CUP demana
______.

Copa, Lliga i
______.

Després del
Telenotícies, al
“30 minuts”
parlarem del
drama de ______.

“El meu avi va
anar a ______.”



El meu país és tan
petit que des del
meu campanar es
veu ______.

El nou codi de
civisme de
Barcelona inclou
______.

Els Castellers de
Vilafranca
intentaran coronar
un 4 de 9 amb
folre i ______.

Encara que siguis
______, si no ets
envàs, al groc no
hi aniràs.

Enguany, la
Marató de TV3
recaptarà fons per
a lluitar contra
______.

En Joan Tardà ha
estat expulsat del
Congreso per
culpa de ______.

En Junqueras té
l’ull així a causa
de ______.

En Kilian Jornet,
incapaç de batre
el rècord de
______.

En Xavier Trias no
sap dir la erra a
causa d’un
accident amb
______.

“És quan dormo
que hi veig clar,
foll de ______.”

“______ ha dit que
no, visca la
Revolució.”

Hem inscrit el nen
al grup de diables
i a ______.

“______, i els
genolls pelats.”

“I, llavors, nens,
de la sang del
drac en va sortir
______.”

______, Mestre en
Gai Saber.

______ motiva un
nou corrent crític
dins el PSC.

Obrir el balcó de
la Generalitat,
sortir i cridar:
“Visca ______!”

Per a aturar la
independència, el
govern espanyol
mobilitzarà
______.

Per a incentivar
______ crearia
l’Institut Català de
______.

TRIA’N 2

Pròximament al
TNC, “______”,
amb l’Emma
Vilarassau.



Quan sigui
Conseller en Cap,
erigiré una
estàtua a ______.

Què ha fumat en
Pau Riba? ______

Què hi volen
posar, ara, al
dipòsit del
Castor? ______

Qui
protagonitzarà el
nou programa
juvenil del Canal
Super3? ______

“Sense ______, jo
no puc, sense
______ jo no sóc
ningú.”

TRIA’N 2

Tant de bo un
verset de Nadal
parlés de ______.

“Tot el camp és
un clam, ______
ens agermana.”

“Tot està per fer i
tot és ______.”

“Tu, tot, tothora,
______!”

Un equip de futbol
va ser el centre
del món. I quin és
el secret, es
preguntava
tothom? ______

“______, vostè és
un gàngster. Fora
la màfia!”


