
10000 refugiats
sirians.

200 grams de
dolça heroïna
mexicana.

2 girls 1 cup. 50000 volts
directes als
mugrons.

50 mg
d’antidepressius
al dia.

72 verges. Abdominals
espectaculars.

Abelles?

Abús infantil. Acceptar com són
les coses.

Acudits sobre
l’Holocaust en un
moment inoportú.

“Agafem l’horitzó”
tocat amb una
gralla.

Alè de penis. Alimentar la
Montserrat
Caballé.

Amagar una
erecció.

Amics que es
mengen totes les
teves patates
fregides.

Amor pel pare. Amputacions de
guerra.

Andreu
Buenafuente.

Antena 3.



Antonio Tejero. Anunciar que
estic a punt de
córrer-me.

Aquell incòmode
punt en què et
vols tocar però no
masturbar.

Aquestes putes.

Arcs de Sant Martí
i rajos de sol.

Armes químiques. Arnold
Schwarzenegger.

Assassinar civils
innocents.

Asseure’s a la
meva cara i dir-me
que sóc una
merda.

Atacs de
velociraptors.

Auschwitz. Autèntica
connexió humana.

Autocanibalisme. Autocomplaença. Bacteris que
mengen carn.

Baltasar Garzón.

Bananes. Barack Obama. Besar el front de
l’àvia i desactivar-
li el suport vital.

Beure del vàter i
menjar
escombraries.



Beure sol. Boles xineses. Bolquers cagats. Cabres menjant
llaunes.

Cadells! Cagar a la sopa. Cagar en un
portàtil i tancar-lo.

Cagar i batejar-ho.

Cagar pertot arreu
eternament.

Calces usades. Callar perquè
pugui veure el
futbol.

Cantar i ballar
quan estàs sol,
però resulta que
no ho estàs.

Cardar amb la
meva germana.

Cardar amb
l’home del temps
mentre surt en
directe per
televisió.

Cards Against
Humanity.

Carles
Puigdemont.

Carmen de
Mairena.

Carn de cavall. Carn humana. Casar-se, tenir
uns quants fills,
comprar coses,
retirar-se a la
Costa Brava i
morir.



Catapultes. Centaures. Chupa Chups. Ciutadans, el
partit de la
ciutadania.

Cobrir-me de
formatge parmesà
i pebrot picant
perquè sóc una
pizza.

Col·locar-se molt. Cometre crims. Complex d’Èdip.

Comportar-se
com un imbècil
amb els nens.

Com és
d’increïble estar
sota els efectes
dels bolets.

Confiança sense
cap mena de
garanties.

Cuixes
poderoses.

Darth Vader. Desaparèixer
completament.

Desodorant Axe. Despertar-se mig
despullat al
pàrquing d’un
McDonald’s.

Despullar-se i
mirar el Club
Super3.

Destrucció mútua
assegurada.

Dir “t’estimo”. Dir una ximpleria.



Disfunció erèctil. Disparar una
escopeta a l’aire
mentre cardes
amb un porc.

Dits amb forma de
penis.

Donald J. Trump.

Donar el 110%. Donar-se pel cul
per sota de les
mantes.

Donar un cop de
puny a la cara
d’un diputat.

Dones als anuncis
de iogurt.

Dones de color. Dos nans cagant
en un cubell.

Déu. Eduard Punset.

Ejacular en una
piscina plena de
llàgrimes de nens.

El 27-A. El Big Bang. El bombardeig de
Nagasaki.

El capítol final de
Merlí.

El clítoris. El cop d’estat del
23-F.

El cor pur d’un
nen.



El Facebook. El gat és meu i hi
cardo quan vull.

El gos del
Chocapic.

El harakiri.

El KKK. El mateix Diable. El meu cul negre. El meu dimoni
interior.

El meu estat civil. El meu marit fill
de puta que em fa
el salt.

El meu xicot
abusador, que no
és tan dolent quan
el coneixes.

El moro
Mohammed.

El Papa. El passat. El patriarcat. El públic d’un
programa en
directe.

El prepuci. El programa
nuclear d’una
senyora de Calella
de Mar.

El punt fins al
qual puc introduir-
me el meu propi
penis al cul.

El racisme.



Els correus
electrònics de
Luis Bárcenas.

Els crits... els crits
horribles.

Els gais. Els gitanos.

Els ‘glory holes’. El silenci. Els jueus. Els meus genitals.

Els meus ous a la
teva cara.

Els meus
sostenidors bons.

El somni americà. Els privilegis dels
blancs.

Els reptilians. Els ritmes
d’Àfrica.

Els russos. El sud.

El sufragi femení. El taxista d’avui,
en Khalid.

El testicle perdut
de Lance
Armstrong.

El teu germà
estrany.



El Tractat dels
Pirineus.

Emocions. Empatxar-se. Emprenyar-te tant
que se’t posi dura.

EN BATMAN! En Pacman
menjant semen
descontrolada-
ment.

Ensenyar un robot
a estimar.

Envair Polònia.

Enveja de penis. Escolanets de
Montserrat.

Escoltar
atentament.

Escoltar els seus
problemes sense
provar de
resoldre’ls.

Esgotar el semen. Esmegma. Esnifar pintura
d’esprai.

Espaguetis altre
cop?

Esperança. Esperanza
Aguirre.

Esperar fins al
matrimoni.

Esperar un rot i
vomitar a terra.



Establir la
dominació.

Estar entre
flames.

Esterilització
forçosa.

Estrògens.

Estrès
posttraumàtic.

Exactament el que
t’esperaries.

Executar un
ostatge cada hora.

Explicar com
funcionen les
vagines.

Explicar una
història de merda
que no té cap
sentit.

Explosions. Fantasies amb
llenyataires.

Fantasmes.

Federico Jiménez
Losantos.

Feina. Fer cara de pena. Fer el que és
correcte.

Fer-ho pel cul. Fer-se moixaines. Fer-se un pet i
anar-se’n.

Fer-s’ho amb el
dit.



Fer trampes als
Jocs Paralímpics.

Fer una trena amb
tres penis.

Fer veure que
m’importa.

Fingir un orgasme
masculí amb
maionesa.

Follets. Fongs. Forces fosques i
misterioses més
enllà del nostre
control.

Formatge calent.

Fotos de pits. Fotos de titoles. Francisco Franco. Frank de la
Jungla.

Fricció. Gandhi. Gaspar i Melcior,
però no el cony de
Baltasar (el
negre).

Gent blanca.

Gent calenta. Gent marró. Gent negra. Gent pobra.



Gent que ensuma
els seus propis
mitjons.

Gent sense
sostre.

Herpes labial. Homes.

Homes discutint
els seus
sentiments d’una
manera
emocionalment
sana.

Iòdel inapropiat. Idiotes amb els
seus iPhones.

Imants.

Immigrants
il·legals.

Importar-me una
merda el Tercer
Món.

Incest. Introduir-me un
pot d’escalivada
per l’anus.

Italians. José María Aznar. Jueus, gitanos i
homosexuals.

Julio Iglesias
muntat en un tigre
volador fet de
llamps.

Justin Bieber. Jutjar tothom. La bisexualitat. La brutalitat
policial.



La Caixa. La cancellera
alemanya Angela
Merkel.

La cienciologia. La ciència.

La combustió
humana
espontània.

La contrasenya de
la xarxa Wi-Fi.

La crescuda
imparable de
l’islam.

La crisi.

La diversitat. La família Pujol. La fràgil
masculinitat.

La gana.

L’agenda dels
homosexuals.

L’agricultura. La lactància. L’alcoholisme.

La lepra. La maria que
puguis comprar
amb 20€.

La meva cara
lletja i la meva
mala personalitat.

La meva col·lecció
de joguines
sexuals
japoneses.



La meva exdona. La meva filla
grassa.

La meva ànima. La meva vagina.

La meva vida
sexual.

La màgia del
teatre.

La necrofília. La pau mundial.

La pena que va fer
la meva filla al
recital de ball de
l’escola.

La permanència
dels objectes.

La placenta. La pobresa.

La pubertat. L’arribada de la
pizza.

La Sagrada Bíblia. La sang de Crist.

La selecció
natural.

La sida. L’autèntica cuina
mexicana.

L’autèntic
significat de
Nadal.



La veu d’en
Morgan Freeman.

La violació dels
nostres drets
humans més
bàsics.

Lax’n’busto. L’Elmo
pessigolles.

Les meravelles de
l’orient.

L’estrany cas d’un
basc operat amb
anestèsia.

L’estupidesa de
l’ésser humà.

Les vies del
metro.

L’heteronormativi-
tat.

Llançament de
nans.

Llançar raïm a un
home fins que
perdi la noció de
la realitat.

Llançar verges a
un volcà.

Llepar-la tan fort
al meu xicot que
es cagui.

Llepar les coses
per a poder dir
que són teves.

Llepar un Pirulo. L’únic gai en 100
km a la rodona.

L’Opus Dei. L’orgasme femení. L’àvia. Males eleccions a
la vida.



Mans de pianista. Mansplaining. Mantes amb
ebola.

Mariano Rajoy.

Masturbar-se. Material eròtic de
Harry Potter.

MechaHitler. Mems.

Menjar de gat que
no és tan dolent
com pensaves.

Menjar-me un ou
dur quan surt de
l’anus del meu
marit.

Menjar-se l’últim
bisó conegut.

Mercè Rodoreda.

Metamfetamines. Meuques. Michael Jackson. Mines terrestres.

Mirar-se al mirall,
posar-se
pintallavis i
xiuxiuejar “avui
cardaràs amb en
Tom Cruise”.

Múltiples ferides
per apunyalament.

Mònica Terribas. Mocs.



Molles per tot el
cony de catifa.

Molts rat-penats. Morir-se. Mostres gratuïtes.

Motoserres en lloc
de mans.

Música rap. Música turbo-folk
de l’Europa de
l’est.

Mugrons com
xinxetes.

Nadons morts. Nazis. Nens africans. Neteja ètnica.

Noies. No portar
pantalons.

Notes adhesives
passivo-
agressives.

No vaccinar els
meus fills perquè
sóc imbècil.

Nuesa frontal
total.

Objectes brillants. Ocells morts
pertot arreu.

Ocells que no
poden volar.



Ofegar els nens a
la banyera.

Olor de vells. Omplir la meva
maleta de coses
de negocis.

Oompa Loompas.

Oques. Orfes
encantadors.

Oriol Junqueras. Ous de
pterodàctil.

Pantalons molt
estrets.

Pantalons que
deixen el cul
destapat.

Panxa en forma de
cul.

Pares morts.

Parir l’Anticrist. Passar un dia
sencer sense
masturbar-se.

Pedòfils. Pedro Duque,
astronauta expert
en ciència.

Penis de nens
petits.

Personatges
femenins forts.

Pets vaginals. Phoskitos.



Picor de cony. Pilotes. Pilots kamikaze. Pintar amb els
dits.

Pits falsos. Pixar amb una
pedra al ronyó.

Pixar-se una mica. Poder parlar amb
els elefants.

Polvorons. Pondre un ou. Porno alemany
sadomasoquista.

Porno amb
tentacles.

Posar-se la roba
interior al revés
per a no haver de
rentar-la.

Practicar
avortaments fent
servir un
penjador.

Preadolescents. Preguntes de la
selectivitat
basades en la
raça.

Que se’t corrin a
sobre.

Ràbia menstrual. Repressió. Retenir un nen i
fer-se pets a la
seva cara.



Robocop. Sacsar un nadó
fins que deixi de
plorar.

Salsitxes molt
llargues i primes.

Sa Majestat, la
Reina Isabel II.

Sentir por de tu
mateix.

Ser esclafat per
una màquina
expenedora.

Ser gras i ximple. Ser marginat.

Ser ric. Ser una dona. Ser un bruixot
malparit.

Ser verge encara.

Servilisme. Set morts i tres
ferits greus.

Sexe amb
animals.

Sexe amb
consentiment.

Sexe amb Quim
Monzó.

Sexe en la posició
del missioner,
suau i amb amor.

Sexe oral no
recíproc.

Sexe sense
protecció a
Bangkok.



Síndrome de cara
d’orgasme
permanent.

Solucionar els
problemes amb la
violència.

Solucions
sinèrgiques de
l’administració.

Somnis humits.

Somriure cada
cop que esmenten
la guerra de
Iugoslàvia.

Sopa massa
calenta.

Sortir de la mar i
destruir Tòquio.

Sortir només amb
dones asiàtiques.

Stalin. Stephen Hawking
dient porcades.

Suïcidar-se. Suggerir un trio
com si res.

Temps per a un
mateix.

Tenir anus en lloc
d’ulls.

Tenir grans
somnis però cap
manera realista de
fer-los realitat.

Tenir la mandíbula
immobilitzada.

Tenir sexe per
primer cop.

Tensió sexual. Teràpia de
conversió a gai.

Terrorisme islàmic
radical.



Tocar un gos just
a la punta del
penis.

Totes les gambes
que vulguis per
8,99€.

Tots els nois amb
qui he cardat.

Tres penis alhora.

Treure la droga
del carrer per a
posar-la al meu
cos.

Trossos d’un
autoestopista
mort.

Txarango. Una amanida per
a homes que és
feta de metall.

Una barbaritat
d’ametlles.

Una bola de cera
de les orelles,
semen i retalls
d’ungles.

Una bona
botifarra.

Una bona bufa.

Una bona
ensumada.

Una bossa de
mongetes
màgiques.

Una crucifixió. Una dolça, dolça
venjança.

Una dona gran
que sap ben bé
què cal fer amb un
penis.

Una dona molt
més jove.

Una dona negra
sarcàstica.

Una erecció que
dura més de
quatre hores.



Una festa
d’aniversari
decebedora.

Una guitarra petita
i gai anomenada
ukulele.

Una horda de
víkings.

Un allargament de
penis natural.

Una lletra
graciosa.

Una mar de
problemes.

Una mica de pau i
tranquil·litat d’una
puta vegada.

Una palla trista.

Una paradoxa
temporal.

Una piràmide de
caps tallats.

Una pistola
d’aigua plena de
pixum de gat.

Una recepta de
calmants.

Una residència. Una sorpresa
emprenyadora.

Un assassinat. Una tortuga
mossegant-te la
punta del penis.

Una vagina de
plàstic.

Una vida de
tristesa.

Un avi que és
gairebé mort.

Un barret molt i
molt guai.



Un bilió d’euros. Un bol de
maionesa i dents
humanes.

Un bukkake
pixelat.

Un camí de
llàgrimes.

Un camell de
dibuixos animats
gaudint del fresc
sabor d’un cigar.

Un cavall
minúscul.

Un clau a l’estil
neoclàssic.

Un concessionari
Seat.

Un dels millors
músics.

Un deute
devastador.

Un embaràs
durant
l’adolescència.

Un embaràs no
desitjat.

Un entrepà de
mandonguilles.

Un esmorzar
equilibrat.

Un falcó amb una
gorra al cap.

Un fetus.

Un forat del cul
emblanquit.

Un Frigopeu. Un gir de guió de
M. Night
Shyamalan.

Un goril·la fort i
bo.



Un home al límit
de l’orgasme.

Un home de
mitjana edat en
patins.

Unir-se a la
comunitat de
Crist.

Un lleó de zoo
deprimit.

Un marrec que
m’ha robat
l’entrepà de
pernil.

Un mexicà. Un micropenis. Un microporc que
porta un
impermeable
minúscul i unes
botetes
microscòpiques.

Un molí ple de
cadàvers.

Un mongol
musculat.

Un muntatge de
voleibol
homoeròtic.

Un nen petit que
no deixa de parlar
del cony de
dinosaures.

Un ocell que caga
merdes humanes.

Un paio. Un paquet sencer
de mantega.

Un pet tan potent
que desperta els
morts.

Un pit que se surt
del vestit.

Un pop pangènere
que navega pel
cosmos a la
recerca d’amor.

Un pop que fa set
palles mentre
fuma un cigarret.

Un raig de semen
que travessa el
cel i forma un arc
de Sant Martí.



Un rifle d’assalt
AR-15.

Un ritual
d’aparellament.

Uns bíceps
enormes.

Uns enormes
llavis vaginals.

Un solo de
saxofon.

Un sol pèl púbic. Un torrent infinit
de diarrea.

Un trio amb la
meva dona i
Shaquille O’Neal.

Un tumor
cerebral.

Un xupa-xup
enorme.

Valtònyc. Vells japonesos.

Vendre crac als
nens.

Veure com plora
el meu pare.

Veure l’àvia
despullada.

Veure què passa
si tanques gent en
una habitació
plena de gavines
afamades.

Viagra. Vladimir Putin. Vomitar marisc i
sagnar per l’anus.

Whiskas
Premium.



______ + ______ =
______.

TRIA’N 3

AGAFA’N 2

[1 estrella de 5]
No hi aneu! He
trobat ______ a la
meva vedella amb
salsa d’ostres!

Abans de matar-
vos, Sr. Bond,
m’agradaria
ensenyar-vos
______.

Acabo de veure
aquest vídeo
horrible! Si us
plau, feu-ne
retweet!!
#prou______

A continuació, a
Esport 3: el
Campionat
Mundial de
______.

______. Això és
massa fort...

Al nou film de
Disney Channel, la
Hannah Montana
s’enfronta a
______ per primer
cop.

Al nou film de M.
Night Shyamalan,
Bruce Willis
descobreix que
______ sempre
havia estat ______.

TRIA’N 2

Als blancs els
agrada ______.

Aquesta setmana
faré dieta de
desintoxicació.
Només suc de col
i ______.

Aquesta
temporada arriba
al Teatre Nacional
de Catalunya:
______, el
musical.

Avui, a l’Ànima,
un clàssic
existencial de
Samuel Beckett:
Tot esperant
______.

Avui, a “Mujeres,
hombres y
viceversa”:
“Ajuda! El meu fill
és ______!”

Bec per a oblidar
______.

Benvinguts a la
república
independent de
______.

Benvolguda
Marta, tinc
problemes amb
______ i et vull
demanar consell.

Benvolguts
americans: abans
que s’acabi
aquesta dècada,
tindrem ______ a
la Lluna!

Bon vespre, nois,
benvinguts al
Ribs. Voleu
començar bé la nit
amb ______?

Canal Història
presenta:
“______, la
història de
______”.

TRIA’N 2

Com a mare de
cinc nens
estressants, no
em sorprèn gens
______.



Com que el faraó
no va canviar
d’opinió, Moisès
va invocar una
plaga de ______.

Consell divertit!
Quan el teu home
et demani sexe
oral, en lloc d’això,
prova de
sorprendre’l amb
______.

Deien que érem
bojos. Que no
podríem posar
______ dins de
______.
S’equivocaven.

TRIA’N 2

Després de quatre
discos de platí i tres
premis Grammy, és
hora de tornar a les
meves arrels, a la
música que em va
inspirar: ______.

Després de tants
anys al govern, a
què es dedicarà
ara Mariano
Rajoy? ______

Durant el sexe,
m’agrada pensar
en ______.

Eh... Perdoneu,
nois, sé que ha
estat idea meva,
però tinc dubtes
pel que fa a
______.

Ei, gent de Reddit!
Sóc ______.
Demaneu-me
qualsevol cosa.

Ei, mira’m! Aquest
moviment de ball
l’anomeno
“______”.

El 50% de
matrimonis
acaben en ______.

El nou ‘reality’ de
Telecinco consta
de vuit famosos
fracassats que
conviuen amb
______.

El nou Seat
Tarraco. Amb la
potència i l’espai
que et caldrà per a
portar ______
arreu on vagis.

El paradís és ple
de ______.

El pròxim llibre de
J. K. Rowling:
Harry Potter i la
cambra de
______.

Els historiadors
militars recorden
Alexandre el Gran
pel seu ús brillant
de ______ contra
els perses.

Em sap greu,
professor, no he
fet els deures per
culpa de ______.

En el meu pròxim
truc de màgia,
trauré ______ de
______.

TRIA’N 2

Enguany, en lloc
de carbó, el tió
portarà ______ als
nens dolents.

Escarabat bum-
bum, posa-hi oli,
posa-hi oli,
escarabat bum-
bum, posa-hi oli
en ______.

Fes un haiku.
______
______
______

TRIA’N 3

AGAFA’N 2



Feu clic aquí per a
______!!!

Hi ha coses que
els diners no
poden comprar.
Per a tota la resta,
______.

I el premi de
l’Acadèmia per
______ és per a
______.

TRIA’N 2

La guerra és bona
per a ______.

La medicina
alternativa ara
abraça les
propietats
curatives de
______.

La regulació
europea ha
prohibit ______
als avions.

La vida dels indis
americans va
canviar per sempre
després que
l’home blanc els
mostrés ______.

L’excursió al camp
va acabar
arruïnada per
______.

Me’n surto amb
l’ajuda de ______

Mentre els Estats
Units i la Unió
Soviètica feien una
cursa per a arribar a la
Lluna, el govern
espanyol va dedicar
milions de pessetes a
______.

Mentre flipava
amb l’LSD, ______
es va convertir en
______.

TRIA’N 2

No entris en
aquest lavabo. És
ple de ______.

Nois, no em calen
drogues per a
col·locar-me. Ja
estic col·locat de
______.

No sóc metge,
però estic força
segur que el que
pateixes és
“______”.

______. No te’n
podràs menjar
només un!

No vaig acabar
d’entendre mai
______ fins que
no em vaig trobar
______.

TRIA’N 2

Pare, per què
plora, la mare?
______

Pas 1: ______.
Pas 2: ______.
Pas 3: Fes-te ric.

TRIA’N 2

Patrocinat per
Estrella Damm, la
cervesa oficial de
______.

Per què em fa mal
tot? ______



Per què estic tan
enganxifós?
______

Per què no puc
dormir a les nits?
______

Per una vegada,
m’agradaria que
em diguessis:
“Gràcies, mare.
Moltes gràcies per
______.”

______: provat en
nens, aprovat per
totes les mares.

Quan sigui
milionari, aixecaré
una estàtua de 20
metres per a
commemorar
______.

Quan sigui
president, crearé
el ministeri de
______.

Què cal fer per a
aconseguir endur-
se algú al llit?
______

Que com vaig
perdre la
virginitat? ______

Què em produeix
gasos
incontrolables?
______

Què fa que la
meva vida tingui
sentit? ______

Què ha decidit fer
el Departament
d’Educació per a
inspirar els
estudiants a tenir
èxit? ______

Quina cosa no
falla mai a l’hora
d’animar una
festa? ______

Quin és el meu
poder secret?
______

Quin és el millor
amic d’una noia?
______

Quin és el vici
secret d’en
Batman? ______

Què m’amaguen
els meus pares?
______

Què pensa en
José María Aznar
ara mateix?
______

Què és aquesta
olor? ______

Què és aquest
soroll? ______

Què trobaria la
teva àvia
pertorbador però
estranyament
encantador?
______



Què va fer que el
meu primer petó
fos incòmode?
______

Què va posar fi a
la meva darrera
relació? ______

“S’acosta una mà
volant, porta la
força al guant. El
Mega Zero no val
res, al costat de
______!”

Sóc en Pau Gasol,
i quan no faig
esmaixades,
m’encanta ______.

Senyor Garcia i
senyora Huguet, us
hem cridat perquè ens
preocupa la Sílvia.
Sou conscients que a
la vostra filla li agrada
______?

Si em disculpeu,
senyor, tinc una
cita amb ______.

Si no pots estar
amb qui estimes,
estima ______.

Si t’agrada
______, POTSER
ÉS QUE ETS UN
FATXA.

Sí, jo vaig matar
______. Que com
ho vaig fer?
______.

TRIA’N 2

És quan dormo
que hi veig clar,
foll de ______,
amb perles a cada
mà visc al cor
d’una petxina.

És una llàstima
que els nois
d’avui dia no facin
res més que
dedicar-se a
______.

______. És una
trampa!

______ és un camí
perillós que porta
a ______.

TRIA’N 2

Telepizza: El
secret és a
______.

Tinc mil
problemes, però
______ no ho és
pas.

Un estudi científic
recent mostra que
els universitaris
carden un 50%
menys després de
ser exposats a
______.

Un sopar romàntic
sota la llum de les
espelmes estaria
incomplet sense
______.

Us presentem el
beisbol extrem!
És com el beisbol,
però amb ______!

Us presentem el
pròxim duo de
superherois? Són
______ i ______!

TRIA’N 2

______. Xoca-la!


