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Consulta

1.	 —Hola, buenos días. Le llamamos para 
una consulta telefónica de nuestros 
teléfonos móviles.
—Miri, ho sento. Sóc català i tinc 
prohibides les consultes.

2.	 En què s’assemblen Corea del Nord i 
Catalunya?
Que les úniques consultes permeses són 
les del metge.

3.	 És correcte dir «la consulta serà il·legal»?
No. En català es diu «la consulta serà,  
i legal». El català correcte, passa’l.

4.	 —Per què no negocien amb els bascos?
—Perquè no entreguen les armes.
—I amb els catalans?
—Perquè no entreguen les urnes.

5.	 Per què els tancs arriben acollonits  
a Catalunya?
Pel peatge de Martorell.

6.	 Per què votar el 9-N?
Perquè votar sempre està bé, però quan 
t’ho prohibeixen és l’hòstia.
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7.	 Diu Rajoy:
No apujaré l’IVA.
Acabaré amb l’atur.
No rescataré bancs.
No tocaré les pensions.
No hi haurà consulta.

8.	 Com es conjuga el verb votar?
Jo voto.
Tu votes.
Ell vota.
Nosaltres votem.
Vosaltres voteu.
Ells es fotran.
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Catalunya

9.	 —Pare, per què a la samarreta del Barça  
hi diu Qatar?
—Perquè els paguen molt cèntims.
—I llavors per què a la d’Espanya no hi  
diu Catalunya?

10.	 Una vegada Déu va estar desaparegut del 
Regne dels Cels durant sis dies. L’arcàngel 
Miquel de cop se’l troba descansant el setè 
dia i li pregunta:
—On has estat?
Déu mostra un somriure de gran 
satisfacció, assenyala amb el dit cap avall 
a través dels núvols i diu:
—Mira, Miquel, mira el que he creat! 
L’Arcàngel, confós, mira i diu:
—Què és això? 
—És un planeta —li respon Déu—. Hi he 
posat vida. L’anomenaré Terra i serà un 
lloc on tot estarà equilibrat.
—Equilibrat? —pregunta l’arcàngel, 
encara confós.
Déu l’hi explica, assenyalant les diferents 
parts de la Terra:
—Mira, per exemple, Amèrica del  
Nord serà un lloc de grans oportunitats  
i riquesa, i el Sud serà més pobre.  
Per aquí hi he posat un continent  
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de gent blanca i per aquí un de gent  
negra.
Déu segueix assenyalant diferents  
països: 
—Aquest altre serà extremadament àrid  
i càlid i aquest serà fred i ple de gel.
L’arcàngel està impressionat amb la feina 
que havia fet Déu. Llavors veu una petita 
massa de terra:
—Què és això? —pregunta.
—Ah! —respon Déu—. Això és Catalunya, 
el lloc més gloriós de la Terra. Podràs 
veure que gairebé té la forma d’un triangle: 
el Triangle de Déu. Té boniques platges, 
muntanyes impressionants i postes  
de sol precioses. La gent de Catalunya  
serà modesta, intel·ligent i tindrà bon 
humor. Se la veurà viatjant per tot el  
món. Seran extremadament sociables, 
treballadors incansables i guanyadors. 
Seran coneguts pel món com a gent 
diplomàtica i portadora de la pau. 
L’arcàngel està astorat amb tanta 
meravella i exclama:
—Però… i l’equilibri, Déu? Has dit que  
tot estava equilibrat!
I Déu sàviament li respon:
—Espera a veure la quantitat  
de torracollons que els he posat  
a Espanya. 
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11.	 Per què Catalunya és el país més ric  
del món?
Perquè fa segles que ens roben i encara ens 
queden diners. 

12.	 Què diu l’informe de Margallo a Obama 
sobre Catalunya?
Molt resumit, que Washington, Jefferson  
i Franklin eren uns separatistes de merda.

13.	 Per què el PP no 
vol una Catalunya 
empobrida?
Perquè la vol 
directament 
arruïnada.
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Espanya

14.	 Es trobaren, Rajoy, Berlusconi i la reina 
d’Anglaterra a l’infern.
Berlusconi li explicava a la reina 
d’Anglaterra que hi havia un telèfon 
vermell a l’infern i que anava a parlar amb 
el diable per demanar-li autorització per 
fer-lo servir. Ràpidament, va anar i li va 
demanar al diable permís per fer un truc  
a Itàlia, per saber com estava el país 
després de la seva partida. El diable li va 
concedir la trucada i va parlar durant  
2 minuts. En penjar, el diable li va dir  
que el cost de la trucada eren 3 milions 
d’euros, i Berlusconi els va pagar. 
En assabentar-se d’això, la reina 
d’Anglaterra va voler fer el mateix i va 
trucar a Anglaterra durant 5 minuts.  
El diable li va passar un compte de  
10 milions de lliures.
Rajoy també va sentir ganes de trucar a 
Espanya per veure com estava, i va parlar 
durant 3 hores. Quan va penjar, el diable  
li va dir que eren 25 cèntims d’euro. 
Rajoy es va quedar atònit, ja que havia vist 
el cost de les trucades dels altres, així que 
li va preguntar per què era tan barat 
trucar a Espanya.
I el diable li va respondre: 
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—Mira, barbes: amb la quantitat d’aturats, 
les vagues, les retallades en els hospitals 
públics, els problemes educatius, la prima 
de risc, la Gürtel, el Faisà, l’ETA, la 
immigració, la manca de justícia, la 
impunitat i corrupció política, la 
inseguretat ciutadana, el desgovern, 
Camps, Chaves, Griñán, les manipulacions 
de Rubalcaba, els incendis, la Borsa, els 
acudits d’Esperanza Aguirre, els 
problemes d’habitatge, les Sorayes, Tomás 
Gómez, Gallardón, Aznar des de la FAES, 
l’inefable Zapatero prodigiós, l’ombra 
allargada de Felipe González, les aventures 
del Rei i el llest d’Urdangarin, l’ebola… 
Espanya és un un infern. I d’infern a infern 
la trucada és local! 

15.	 Això són els presidents d’Alemanya, de 
França i de Catalunya que van en un cotxe 
i, al cap d’una estona, paren i el president 
d’Alemanya treu el braç i l’olora. I diu:
—Això és Berlín.
I els dos presidents diuen:
—Molt bé! Com ho has sabut?
—Perquè l’olor de Berlín és inconfusible.
Al cap d’una estona tornen a parar i el 
president de França treu el braç i l’olora.  
I diu:
—París.
I els altres diuen:
—Molt bé! Com ho has sabut?
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—L’olor de París és inconfusible.
I això que al cap d’una estona tornen  
a parar i treu el braç el president de 
Catalunya, se’l queda mirant i diu:
—Madrid.
I els altres diuen:
—Com ho has sabut? Per l’olor?
I el president de Catalunya respon:
—No. Perquè m’han fotut el rellotge.

16.	 La professora de llengua pregunta al col·le:
—A veure, noi: futur del verb treballar.
—Jo aniré a Alemanya, tu aniràs a 
Noruega, ell anirà a la Xina.

17.	 Per què no cal que a un català li donin  
una patacadeta al cul quan neix?
Perquè li diuen que ha nascut a Espanya  
i ja es posa a plorar.

18.	 —Catalans, si us independitzeu haureu 
d’assumir la vostra part del deute 
espanyol.
—I si ens quedem a Espanya?
—La vostra i la nostra. 
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