24 hores de
cobertura als
mitjans.

Afartar el meu fill
d’espaguetis.

Alè de Doritos.

Algunes merdes
realment fotudes.

Ambigüitat moral.

Anar donant cops
de puny a la gent.

Apallissar
salvatgement la
mascota d’un
equip.

Arrodonir el nas
d’un home amb
paper de vidre.

Atrapar-te el penis
en una trampa
xinesa juntament
amb un altre
penis.

Bagatge
emocional.

Beure’m el pipí
del meu germà
directament de
l’ocellet.

Beure’s 50 llaunes
de Red Bull per a
poder tenir hores
d’energia.

Beure’s una
làmpada de lava.

Bogeria sifilítica.

Bombarders
suïcides.

Bruixeria.

Bufetejar una àvia
racista.

Cagar una cara
que crida.

Callar d’una puta
vegada.

Cloïsses.

Com és
d’increïble ser
blanc.

Comprar els
pantalons
correctes per a
ser guai.

Com tinc d’humit
el cony.

Congelació
d’escrot.

Convertir-se a
l’islam.

Córrer despullat
per un centre
comercial, pixant i
cagant pertot
arreu.

Córrer-me ben
endins del meu
millor amic.

“Cowgirl”
d’esquena.

Criadors de
gallines
bosnianes.

Cridar com un
boig.

Decebre tothom.

Decència humana
bàsica.

Destacar davant
de la gent.

Desvirgar la
princesa.

Dur un pop de
barret.

El cadàver encara
tremolós d’Iñaki
Gabilondo.

El cinturó del
pare.

El consentiment.

El cos humà.

El cul brut i marró
de la Gallina
Caponata.

El dia que ens van
atacar els ocells.

El joc de taula de
Princeses Disney.

El martell de
l’amor soviètic
d’en Boris.

El meu matxet.

El meu pare, mort
quan jo tenia set
anys.

El meu servent, en
Claude.

El nadó que em va
destrossar el
cony.

El nou àlbum de
Radiohead.

El poder.

El poder dels
blancs.

El Power Ranger
negre.

El sexe salvatge i
primitiu que estan
tenint ara mateix
els teus pares.

Els Globetrotters.

El simple
concepte dels
Burger King.

Els ouets del pare.

El tió.

En Gàndalf.

En Toni Cruanyes
excitat.

Entrar a
l’habitació i veure
el pare pixant a la
boca de la mare.

Esclaus
adolescents.

Estereotips
verificats
estadísticament.

Esternudar, fer-se
un pet i córrer-se,
tot alhora.

Existir.

Extraterrestres
gais.

Febre de
discoteca.

Fer gàrgares amb
semen.

Fer-ho damunt
d’una pizza.

Fer mu.

Fer que els penis
es besin.

Fer un amic.

Fer un tall al pit
d’un home i
treure’n el seu cor
encara bategant.

Físting.

Francesc Orella.

Galtes del cul ben
tancades.

Gastar-se molts
diners.

Gent rica.

Insaciable set de
sang.

Internet sencer.

Inventar-se coses.

Jafar.

Jaume I, el
Conyqueridor.

Jesús.

Jo.

Jordi Pujol,
despullat sobre
una catifa de pell
d’ós i amb un
saxofon.

La caiguda total
del sistema
financer global.

La destrucció
sistemàtica de
tota una població i
la seva cultura.

La flauta.

La humitat de la
seva boca.

La llengua.

La llet que surt
d’una persona.

La mànega.

La manera de ser
dels blancs.

La mare.

La mescla de les
races.

La meva primera
mort.

La nostra
convidada
especialista en
música, la
Chenoa.

La síndrome del
supervivent.

L’aspra llum del
dia.

La titola.

La trempera dels
avis.

L’economia.

L’enorme i penjant
escrot d’André the
Giant.

L’escena de la
mort d’en Mufasa.

Les cendres de
l’avi.

Les prunes
seques que t’he
estat guardant a
les meves
aixelles.

Llepar-la a uns
paios en un
carreró.

Loki, el déu de les
trampes.

LSD.

Malaltia
d’explosió
sobtada de caca.

Mala qualitat de
vida.

Menjar merda,
literalment.

Mil barretes de
fuet.

Mirar fixament un
quadre i dir
“hmmmmm...”.

Modernets.

Morir sol i de
dolor.

Moviments amb
nunchakus.

Mugrons
minúsculs.

Música de fons
horrible.

Neil Patrick Harris.

No contribuir a la
societat de cap
manera
significativa.

Només la punteta.

No tenir sexe.

Omplir-se tots els
orificis amb
púding de
mantega.

Orgasmes
múltiples.

Paraules, paraules
i més paraules.

Parides.

Pedro Sánchez.

Penetració doble.

Pensaments
suïcides.

Pets amb sang.

Picor d’escrot.

Pits grossos, vells
i penjants.

Plataners en tot el
cony de passeig.

Plorar amb els
textos de Mercè
Rodoreda.

Plorar com una
bleda.

Plutoni apte per a
fer armes.

Posar un sandvitx
sencer amb
melmelada dins
del reproductor de
VHS.

Possessió
demoníaca.

Problemes íntims.

Produir un nadó
cada nou mesos.

Pujar de nivell.

Quin cul.

Records de
Vietnam.

Res.

Revisionisme
històric.

Robots voladors
que maten gent.

Ryan Gosling
muntat en un
cavall blanc.

Salsitxeeeeees.

Samuel L.
Jackson.

Ser blanc.

Ser boníssim fent
malabars.

Ser disparat, de
debò.

Ser increïble en el
sexe.

Ser negre.

Ser una bèstia
temible que ningú
no podria estimar
mai.

Ser un adult
ocupat amb
moltes coses
importants per fer.

Ser un dinosaure.

Ser violat
còmicament per
membres de la
Fura dels Baus.

Sexe calent amb
peluixos de vellut.

Síndrome
d’alcoholisme
fetal.

Síndrome
d’Estocolm.

Singlot.

Sobrevalorar el
teu pare.

Sopa, amanida i
pa il·limitats.

Sopar amb
personatges de
cartó de
“Friends”.

Sospitar d’algú
per la seva raça.

Sotmetre un ós
bru i fer que sigui
la teva dona.

Sucar el melindro.

Supersoldats
dissenyats amb
enginyeria
genètica.

Tenir 57€ al banc.

Tenir escopetes
en lloc de cames.

Tenir un penis.

Tota aquesta
sang.

Tots els meus
amics morts.

Trànsit en direcció
contrària.

Treure els ulls i
els testicles a un
home, i llavors
posar-li els ulls de
testicles, i els
testicles d’ulls.

Trobar en Wally.

Una conga
espontània.

Una crítica
mordaç.

Una
fantasmagoria de
delícies anals.

Un altre glopet de
morfina.

Un amant
llatinoamericà
apassionat.

Una mena d’home
ocell.

Una mica
d’autisme.

Una muntanya de
gent cardant.

Una nau espacial
dolça.

Un Anell per a
manar-los a tots.

Una onada
imparable de
formigues
violentes.

Una patètica mà
petita.

Una pila de
cadàvers
recaragolant-se.

Una pinyata plena
d’escorpins.

Una presentació
de PowerPoint.

Una quantitat
sorprenent de pèl.

Una “quesadilla”
del Telepizza.

Una quiche.

Una recol·lecció
de naps fortuïta.

Una roda de fira
desancorada
rodant cap al mar.

Una solitud
indescriptible.

Una titola grossa i
negra.

Una titola més
grossa i més
negra.

Una torradora
japonesa que et
pots cardar.

Una vagina que
porta a una altra
dimensió.

Una web de
mentides.

Un bidó de 5 litres
de lubricant.

Un dels meus
amors.

Un desastre al cul.

Un
desembussador a
la cara.

Un dominador
suat i esbufegant.

Un drac gras, trist
i sense cap amic.

Un equip
comercial de
pallassos i
pedòfils.

Un exèrcit
d’esquelets.

Un glop de crema
agredolça.

Un home amb
pantalons de ioga,
una cua i
arracades de
plomes.

Un home gras i
calb d’internet.

Un home malvat
amb roba
malvada.

Un imbècil amb
una guitarra
acústica.

Un negoci
propietat de
negres i portat per
negres.

Un patró nàutic.

Un policia que
també és un gos.

Un sofà on hi
digui “no tinc
estil, però
m’agrada ser
confortable”.

Un sopar tranquil
entre lluites
medievals.

Un trauma uretral
catastròfic.

Un turista japonès
que desitja molt
una cosa però no
sap dir-ho.

Un univers
paral·lel una mica
més patètic.

Un vídeo de gats
tan adorable que fa
que els ulls se’t
posin del revés i
que la columna
vertebral et surti
per l’anus.

Un xumet ple de
sang.

Velcro.

Violència gràfica,
llenguatge adult i
contingut sexual.

Viure en una
paperera.

Vomitar a mitja
fel·lació.

Abans de ______,
l’única cosa que
teníem era
______.

TRIA’N

A la revista
Sàpiens d’aquest
mes: “Anima la
teva vida sexual
portant ______ al
llit”.

A les profunditats
de l’infern, els
pecadors hauran
de sotmetre’s a
______ durant tota
l’eternitat.

A l’institut, mai no
m’hi vaig trobar
bé fins que vaig
descobrir el club
de ______.

Amb suficient
temps i pressió,
______ es
converteix en
______.

Aquesta nit, a “30
minuts”: Allò que
no saps de ______
i que et podria
matar.

A Roma hi ha
rumors que el
Vaticà té una
habitació secreta
dedicada a
______.

2

Al seu nou àlbum
autoproduït,
Kanye West rapeja
sobre sons de
______.

TRIA’N

2

Benvinguts al
Foster’s
Hollywood! Voleu
tastar el nostre
nou plat, “______
a l’americana”?

Benvolgut ciutadà:
Ens sap greu
informar-vos que
l’Oficina de ______
ha rebutjat la
vostra petició de
______.
TRIA’N 2

“Catalunya
triomfant, tornarà
a ______.”

Com a part del
seu règim diari,
Anderson Cooper
dedica 15 minuts
a ______.

Com s’ha fet
aquesta taca al
sofà? ______

Demà, a Discovery
Channel, un home
haurà de sobreviure
a les profunditats de
l’Amazònia només
amb ______ i el seu
enginy.

Demà, a “Saber
vivir”: Com parlar
amb el teu fill de
______.

Després de mesos
practicant ______,
crec que per fi
estic llest per a
______.
TRIA’N

Doctor, heu anat
massa lluny! El
cos humà no està
dissenyat per a
suportar aquesta
quantitat de
______!

Durant la seva
crisi de maduresa,
el meu pare es va
ficar de ple a
______.

Ei, nena, vine a
casa meva i
t’ensenyaré
______.

2

El meu pla de
dominació
mundial comença
amb ______.

El nou film de 3
hores d’acció
èpica de Michael
Bay enfronta
______ contra
______.

Els diners no
poden comprar
l’amor, però
poden comprar
______.

El secret per a
una vida feliç de
casats és
comunicació,
comunicació i
______.

Els membres de
l’elit social de
Barcelona paguen
milers d’euros
només per a
experimentar
______.

Em vaig començar
a curar quan vaig
unir-me al grup de
suport a les
víctimes de
______.

En la seva darrera
escena perillosa,
David Blaine s’ha
d’escapar de
______.

En la seva nova
campanya de
turisme, Girona
proclama
orgullosament que
ha pogut posar fi a
______.

En un futur llunyà,
els historiadors
estaran d’acord
que ______ va
marcar l’inici de la
decadència
d’Amèrica.

En un mal
moment, ______
pot ser un bon
substitut de
______.

He anat de ______
a ______, tot
gràcies a ______.

He après a hòsties
que no pots
animar un amic
trist amb ______.

______: hores de
diversió, fàcil
d’utilitzar, perfecte
per a ______!

TRIA’N

2

AGAFA’N
TRIA’N

2

TRIA’N

2
3

TRIA’N

2

I m’hauria sortit
amb la meva, si
no fos per ______!

______: increïble
en teoria, però un
desastre a la
pràctica.

La ciència no
explicarà mai
l’origen de
______.

La cita a cegues
anava fatal fins
que vam descobrir
que compartíem
l’interès en ______.

La llegenda diu
que Prince no
actuava sense
______ al seu
camerino.

La meva mare s’ha
tornat boja quan
ha vist
______.com/
______ a l’historial
del navegador.

La meva nova
estrella porno
preferida és Joey
“______” McGee.

La meva vida la
governa un viciós
cicle de ______ i
______.

TRIA’N

2

TRIA’N

2

La vostra
persistència és
admirable, estimat
príncep. Però no
us guanyareu el
meu cor només
amb ______.

Les cinc etapes
del dol: negació,
ira, negociació,
______ i
acceptació.

“Llença’t, ______
és únic, no es
repetirà.”

M’encanta ser
mare, però quan
els fills tornen a
casa bruts després
de ______, és dur.
Però ara hi ha
Ariel.

M’he passat tota
la vida treballant
per a ______, i al
final no ha pogut
ser per ______.

Mira, fill. Si vols
involucrar-te en
______, no
t’aturaré. Però
allunya’t de
______.

No has viscut de
debò si no has
experimentat
______ i ______ al
mateix temps.

Només hi ha dues
coses
assegurades a la
vida: la mort i
______.

TRIA’N

2

No sóc com tots
vosaltres. Sóc
massa ric i estic
massa ocupat per
a ______.

TRIA’N

2

Per a preparar-se
per al seu següent
rol, en Daniel DayLewis es va
introduir en el
món de ______.

TRIA’N

2

Per fi! Un servei
de lliurament de
______ a la porta
de casa.

Quan t’hi poses,
______ és tan sols
______.

TRIA’N

2

Quan tota la resta
falla, sempre em
puc masturbar
amb ______.

Quan vaig cagar,
què em va sortir
del cul? ______

Què em treu de
polleguera?
______

Què ens has
portat avui per a
ensenyar-ho a la
resta de la
classe? ______

Què ha fet la vida
difícil a la colònia
nudista? ______

Què va portar
l’orgia a un final
inesperat? ______

Renoi, com mola!
Acabo de veure
com un paio en
monopatí feia un
salt amb un gir de
720° a ______.

Resulta que
______man no era
l’heroi que
necessitàvem.

______ seria
terriblement
incomplet sense
______.

TRIA’N

Si Déu no volgués
que gaudíssim de
______, no ens
hauria donat
______.
2

TRIA’N

Sol, solet, vine’m
a veure, vine’m a
veure. Sol, solet,
vine’m a veure
que tinc ______.

2

Truqueu a
l’advocat, perquè
ningú no ha de
tolerar ______ al
lloc de feina.

Una entrevista de
feina reeixida
comença amb un
bon encaix de
mans i acaba amb
______.

Vaig començar a
odiar els jocs de
mímica quan la
meva mare va
haver de
representar
______.

Van acomiadar el
meu professor
d’educació física
per afegir ______
a la cursa
d’obstacles.

Tens problemes
amb ______?
Prova ______!

TRIA’N

Un nou estudi
destaca que els
ximpanzés han
evolucionat la seva
pròpia versió
primitiva de
______.

2

Us parla el capità.
Cordeu-vos bé els
cinturons i
prepareu-vos per
a ______.

