Frases mnemotècniques de la B i la V
Amb B:
















Abans-d’ahir el cor va arribar al País Basc.
Al baró li va rebentar la bufeta.
L’automòbil va bolcar i rebolcar el treballador.
Van agafar l’automòbil i van arribar a Biscaia.
Al baró li va rebentar la berruga i li vam embolicar amb una bena.
El treballador calb va boleiar una biga.
A un treballador calb, li va sortir una berruga a la bufeta.
Treu-te la bena de la mà i renta-la amb sabó a l’aigua de la ribera.
Hem arribat a Àlaba i Biscaia amb automòbil.
A en Joan li ha sortit una berruga al peu i no ha pogut arribar a Àlaba a temps
perquè li han posat una bena.
El baró de Biscaia va acabar buidant la bufeta en unes berbenes que hi havia a
la ribera.
Les berbenes de les ribes i les riberes boleiaven desimboltes.
El baró és un corb amb automòbil.
El basc d’Àlaba és desimbolt a l’hora d’embenar.
Les bombolles de sabó boleiaven per la biga.

Amb V:














L’Esteve és un advocat esvelt de l’Havana.
El govern de Còrdova és covard i avorrit.
El savi de l’escrivà porta una gavardina amb sivella.
El cascavell del cavall, el vam provar al pavelló.
L’Esteve, l’advocat esvelt del govern de Còrdova, va espavilar a declarar
l’acusat.
Tinc un hort amb faves, raves, endívies i un avet.
Si no vols que et piqui un tàvec, allunya’t del cavall i la vedella del cascavell que
s’avorreixen menjant trèvols.
Amb el vaixell de l’Havana va venir l’Esteve, que era esvelt, savi, espavilat i
covard, i portava una gavardina amb una sivella de color rovell, i va entrar en
una taverna de Còrdova.
L’advocat de l’Havana portava una gavardina que el feia molt esvelt.
L’advocat volia provar de fer la vedella en una taverna però el va envestir un
voltor que el va deixar sense res.
La vedella de Còrdova menjava trèvol i civada.
L’avi dormia a l’alcova i sentia el cascavell del cavall del pavelló.







L’Esteve va anar a Còrdova amb cavall. La primera nit va dormir a l’alcova de
l’avi i l’endemà es va llevar fet un covard. La segona nit, va dormir a la taverna i
allà es va llevar molt espavilat.
L’Esteve, que no menjava carn per una dieta que feia, va demanar a la taverna
una amanida d’endívia amb civada i rave, i li queia la bava pel llavi pensant en
la vedella.
Amb l’avi, que és molt savi, no t’avorreixes mai.

