
Abstinència. Accidents de
caça.

Adolescents amb
càncer amb qui et
pots sentir
identificat.

Algú que estimes.

Allunyar-se d’una
explosió sense
mirar enrere.

Amèrica. “Amics amb
privilegis”.

Amputats.

Anar a una orgia
només pel menjar.

Anar flipat. Anar més gat que
una sopa.

Andreu
Buenafuente ben
calent.

Aquells cops que
t’entra sorra a la
vagina.

Aquesta resposta
és post-moderna.

Aquest paio! (ara mateix estic
fent exercicis
vaginals).

Arcades. Arribar
ràpidament a
l’orgasme.

Artefactes
explosius
casolans.

Asiàtics que no
són gaire bons
amb les
matemàtiques.



Atenció dels
mitjans.

Atracar un banc
d’esperma.

Atropellar el fràgil
cos de l’ós de
Mimosín.

Autoflagel·lació.

Ballar amb una
escombra.

Bessones
siameses sexis.

Beure’s un Red
Bull per a tenir
ales però
descobrir que no
funciona.

Bob Esponja.

Bogeria pel sucre. Bona ortografia. Bond, James
Bond.

Bono.

Bossetes de te. Càmera lenta. Caminar com un
subnormal.

Cardar per
venjança.

Carn de vaca boja. Chester Cheetah. Christopher
Walken.

Concursos de
bellesa infantil.



Condons de
sabors.

Convertir els
sense sostre en
punts Wi-Fi
mòbils.

Curar
l’homosexualitat
amb l’oració.

Daniel el trapella.

Deixar un
missatge de veu
incòmode.

Demanar perdó. Dents tremoloses. Denzel
Washington.

Destrempar
durant els
preliminars.

Dinàmiques de
grup.

Dir adéu a Déu. Dir “avui
començo”.

Discutir sobre la
gespa.

Disseny
intel·ligent.

Donar un cop
d’ull.

Dones
escandinaves
enormes.

Don Limpio, just
darrere teu.

Dr. Martin Luther
King, Jr.

Eixugar-te el cul. El cafè més car de
l’Starbucks.



El conill de
Nesquik.

El gai que apareix
a totes les sèries
modernes.

El gris brou de
nutrients que
sosté José
Montilla.

El País de la
Xocolata.

El perineu. El pitjor dolor que
et puguis
imaginar,
multiplicat per
dos!

El Santiago
Bernabéu.

Els discapacitats
profunds.

Els guerrers de la
justícia social
amb llançaflames
de compassió.

Els gulags. Els nens de la
guerra.

Els quatre braços
de Vishnu.

Els viatges del
“més enllà”
organitzats per la
IMSERSO.

El Teletubbie gai. El transport de
fluids.

El Trencanous.

Emborratxar-se
amb fluor bucal.

Empollons. Enganyar. Ensenyar a una
noia com fer una
palla a un home.



Ereccions d’avis. Eròtics solos de
saxofon.

Escoles
tradicionalment
negres.

Escriure tuits.

Esmorzar amb la
Reina.

Esnifar cola
d’enganxar
Imedio.

Esnifar una bona
ratlla.

Espinete.

Executar un
ostatge.

Existencialistes. Fabada Litoral. Fer-ho amb una
altra persona
davant de la teva
parella.

Fer manetes amb
la teva parella.

Fer palanca. Fer sonar els dits
com a forma
d’apreciació.

Fer una
marranada com
un nen petit.

Fer un rellotge de
sorra.

Ficar-se dins les
seves calces,
educadament.

Firaires. Flipar i posar-se a
cridar.



Foc aliat. Fuetejar un esclau
desobedient.

Genghis Khan. Gent sense sostre
per Nadal.

Gladiadors
americans.

Google. Hitler. Humiliació sexual.

Inquietud. Inserció màxima. Intercanviar
salutacions.

Irritació vaginal.

Jägerbomb. Jean-Claude Van
Damme.

Jean-Claude Van
Damme a càmera
lenta.

Jo mai mai.

Jueus amb els
cabells a l’estil
afro.

Keanu Reeves. L’11-M. La bestialitat.



La Britney Spears
amb 55 anys.

La cançó del
“Tiburón”.

La carrera d’actor
de Shaquille
O’Neal.

La cavallerositat.

La cosa aquella
que electrocuta
les abdominals.

La Declaració dels
Drets Humans.

La fina capa de
causalitat
situacional que
rau sota el porno.

La impotència.

La inevitable crisi
dels 40.

La Macarena. La malaltia de les
vaques boges.

La manca d’amor.

La marxa enrere. La meva relació
de parella.

La mirada de la
mort de Zapatero.

La passivo-
agressivitat.

L’apetit sexual de
Zeus.

La ràbia. La regla. L’aroma de
George Clooney.



La seducció. La simple idea
d’un restaurant de
menjar ràpid.

La tercera base. La trama d’un film
de Michael Bay.

La tuna. L’equip de
gimnàstica xinès.

Lesbianes nazis
borratxes que
t’apallissen.

L’escalfament
global.

L’esclavitud. Les grans
empreses.

Les promeses que
ningú ja complirà.

L’estil de vida dels
directius de TMB.

Les vacances de
Setmana Santa!

L’explotació dels
negres.

L’home del sac. L’huracà Katrina.

Llegir-se sencer
l’Acord de
Llicència per a
l’Usuari Final.

Llepar algunes
titoles per tal de
no ser reclutat.

Lluites de galls. L’obesitat.



Magdalenes
espacials.

Mahoma. Massa gomina. Meetic.es.

Menjar
directament de
l’olla.

Menjar fins a
vomitar.

Menjar-se el bigoti
de Stalin per a
guanyar-ne els
poders.

Menjar-se la
Nocilla a
cullerades.

Menjar-se les
galetes abans de
la venda benèfica.

Menjar-se un albí. Menjar síndria. Menjar un burrito
amb olor de cul
per esmorzar.

Morir de
disenteria.

Mort per Steven
Seagal.

Mugrons que
s’escapen del
vestit.

Natalie Portman.

Nens amb càncer
de cul.

Nens portats amb
corretges.

No complir cap
expectativa.

No haver tocat
mai un cadàver.



Noies que... no
s’haurien de
deixar anar tant.

Noies que sempre
xategen.

NOOOOOOOOO!!! Notícies de
darrera hora de la
premsa rosa.

Oblidar el nom de
l’àvia.

Ocultar una
erecció amb
pèssims resultats.

Oli! Paios que no
tornen a trucar.

Patinatge artístic
sobre gel amb
gent del mateix
sexe.

Peanut Butter
Jelly Time.

Pegar a les
vostres dones.

Picar l’ullet als
vells.

Piercings genitals. Pluja daurada. Pol·lucions
nocturnes.

Pols de fada.

Pomes. Por del
compromís.

Por dels
desconeguts.

Presumir.



Profanar tombes. Professors
substituts.

Propaganda
homosexual.

Protector dental.

Quan et fas un pet
i et cagues una
mica.

Que entrin a robar
a casa teva i que
violis els lladres.

Reggaeton. Reprimir la teva
pròpia felicitat per
tal de no
compartir-la.

Reregalar. Ressorgir de la
tomba.

Roba interior
comestible.

Robar la parella a
algú altre.

Robatoris
massius de
mitges.

Ronald Reagan. Sàlvia. Sean Connery.

Sean Penn. Semen de balena. Ser disparat des
d’un canó.

Ser fabulós.



Ser segrestat per
en Peter Pan.

Sexe amb
senyores grasses.

SEXE
SORPRESA!!!

“S’ha escrit un
crim”.

Síndrome de
còlon irritable.

Skeletor. Sobrecompensa-
ció.

Sóc amic del teu
pare al Facebook.

Sorprendre la
gent.

Tallar cabelleres. Tallar-se. Tiger Woods.

Tocaments
genitals.

Tom Cruise. Toni Albà. Tonyina en llauna
amb extra de dofí.

Tossir en una
vagina.

Transvestits que
fan el fet.

Treballar com un
xinès.

Tres mesos a la
garjola.



Treure’s la
samarreta.

Trobar parella en
una clínica
d’avortaments.

Trobar-se un
esquelet.

Trolls.

Txeroki. Una amanida del
Telepizza.

Una anguila que
surt nedant del
vàter i s’enganxa
al teu perineu.

Una baixa
autoestima.

Una balena
varada.

Una carrera a
mort de cadires
de rodes.

Una circumcisió
barroera.

Una crisi
d’identitat sexual.

Una dona
espitregada.

Una estirada de
calçotets atòmica.

Una explosió
termonuclear.

Una fel·lació al
volant.

Una gran
expectativa sobre
res.

Una Heineken. Una LAN party. Una lobotomia
feta amb una fulla
d’afaitar oxidada.



Un altre cony de
film de vampirs.

Una mà de merda. Una mona fumant
un cigar amb estil.

Una obra de teatre
de “Ricard III” de
Shakespeare on
tots els actors són
nans.

Una rascada
clandestina de
cul.

Una selva
amazònica.

Una torsió
testicular.

Una tortura
xinesa.

Un augment de
pits asimètric.

Una versió
animada de “Boig
per tu”.

Un bol de
carabasses.

Un bukkake.

Un combat de
gladiadors.

Un curander. Un dojo rival. Un drap
impregnat de
cloroform.

Un escot generós. Un esquadró de
talps amb ulleres
d’aviador.

Un exoesquelet
potenciat.

Un ganxo
d’esquerra.



Un home negre
d’uns vint anys,
vist per darrer cop
amb una caputxa.

Un home negre
somrient, una
dona de negocis
llatinoamericana,
un asiàtic guai i
uns quants blancs.

Un indi que resol
crims anant al
món dels esperits.

Un llangardaix
real que escup
sang pels ulls.

Un malentès porc. Un marieta. Un mim tenint un
atac de cor.

Un musical sobre
la menopausa.

Un núvol d’amor
hippie màgic.

Un pastís de
crema.

Un penis de
plàstic
d’AliExpress amb
estil steampunk.

Un sorteig de
bufetades.

Un Tamagotchi
abandonat.

Un terrorista
graciós.

Violar un conegut. Will Smith.

Winnie the pooh. World of Warcraft.



Abans de
presentar-me a
president, he de
destruir totes les
proves del meu
involucrament en
______.

Amics, aquesta
festa està
condemnada, i totes
les noies se n’han
anat. Ha arribat
l’hora de començar
l’Operació ______.

Ara la CIA
interroga agents
enemics
exposant-los
repetidament a
______.

Avui, l’home de
Bricomania
construirà ______.

______: bo fins a
la darrera gota.

Com mantinc
estable la meva
relació de parella?
______

Després de mesos
de debat,
l’Assemblea del
15-M només s’ha
posat d’acord en
una cosa: “Més
______!”

Durant el
típicament
infravalorat període
marró de Picasso,
va fer centenars de
pintures sobre
______.

Els Estats Units
han començat a
enviar ______ als
nens de
l’Afganistan.

Els estudis
demostren que les
rates de laboratori
resolen els laberints
més de pressa
després de ser
exposades a ______.

Els governs
socialistes
d’Escandinàvia
han declarat que
l’accés a ______ és
un dret humà
bàsic.

Em sap greu, però
acabo de ______.

En què perd
totalment el temps
Inés Arrimadas?
______

______? Hi ha una
aplicació per a
això!

Ja tenim els vots,
i la nova mascota
de l’institut serà
______.

La gent gran fa
olor de ______.

La lliga de futbol
ha prohibit ______
perquè dóna un
avantatge injust
als jugadors.

La vida era difícil
per als
cavernícoles
abans de ______.

Les meves
primeres paraules
van ser: ______.

Merda, he perdut
el meu manual de
______.



Per culpa d’un
error de
màrqueting, El
Corte Inglés ha
deixat de vendre
______.

Què ajuda Obama
a relaxar-se?
______

Quan sigui a la
presó, hi
introduiré ______
de contraban.

Què em vaig
emportar del
Marroc? ______

Qui controli
______, controlarà
el món.

Qui ha robat les
galetes del pot de
les galetes?
______

Quina serà la
pròxima joguina
del HappyMeal?
______

Quina és la meva
antidroga? ______

Quin és el regal
que segueix
donant de si?
______

Què m’emportaria
al passat per a
convèncer la gent
que sóc un
poderós mag?
______

Què millora amb
els anys? ______

Què no t’agradaria
trobar en un plat
de menjar xinès?
______

Què pren en Vin
Diesel per
esmorzar? ______

Què és el més
brut? ______

Què és el més
emo? ______

Què és el que més
agrada a l’Aznar?
______

Tothom a terra!
No volem ferir
ningú. Només
som aquí per a
______.

Un tribunal
internacional ha
conclòs que
______ és
culpable de
______.

TRIA’N 2

Vaig anar al desert
i em vaig menjar
un peiot. Resulta
que el meu esperit
animal és ______.


