
La b i la v 

S'escriu B:

1.Darrere de L, R: moble, blau; braç, arbre, etc. Excepcions: Vladimir.

2. Darrere de M: ambient, tambor, etc. Excepcions: circumval·lació, tramvia, etc. (1)

S'escriu V:

3. Darrere de N: canvi, invent, minvar, etc. (2)

4. Alternant amb P: saber (sap), llobató (llop), etc.

5. Alternant amb U: blava (blau), nevar (neu), escriviu (escriure), escalivar (caliu), oval (ou), etc.

6. Desinències de l'imperf. ind. de la 1a conj.: -ava, -aves, -ava, -àvem, -àveu, -aven (cantava, etc.).

homònims:

baca / vaca, baga (obaga) / vaga, ball / vall, bast / vast, ban / van, be / ve, bel (belar) / vel (velar)/ vetlar, bell 
-a (bellesa) / vell -a (vellesa), bena (embenar) / vena, besta / vesta, beu (beure) / veu (veure), bisó / visó, 
boga / voga, bola / vola, bot (botar) / vot (votar), buit / vuit, bull / vull, nubi / nuvi, probable (improbable) / 
provable, roba / rova (arrova), sabí -ina / Sabina / savina 'arbust', etc. (3)

parònims:

abans / avanç, balç / vals, ben / vent, bens / vens / venç, béns / véns / vents, cabila / cavil·la, embellir / 
envellir, hàbit / àvid, etc.

català amb V (cast. B)

advocat, alcova, almadrava, almívar, arravatar, avarca, avet, avorrir (avorriment), avortar (avortament), bava
beveu; bevia, etc. (de beure), canvi (canviar), caravel·la, cascavell, cavalcar, cavall, civada (cast. cibada 
'ordi'), covard, crivell (crivellar), deveu, devia, etc. (de deure, però dèbit), endívia, envestir, espavilar, 
escovilló, escrivà (escrivania, escrivent; però escriba), escriviu, escrivia, etc. (de escriure), esvelt, fava, 
gavatx, gavany (i engavanyar), galvana, gavardina, gavarra, gleva, govern (governar), gravar, haver, 
javelina, llavi, núvol, pavelló, prevere (cast. presbítero), prova (i provar, aprovar, comprovar, provador, 
provatura, etc.), raval, rave, savi (saviesa; però saber), serva, sivella, tàvec (o tavà), taverna, travar, trèvol, 
vernís (i envernissar), vogar, voltor (cast. buitre); Còrdova, Esteve, l'Havana, etc. (4)

català amb B (cast. o fr. V)

acabar, arribar, baf, baró, basc, beina o baina, berruga, berbena 'planta', besllumar (cast. vislumbrar), biga, 
bivac, bolcar (i bolquet, rebolcar), calb -a (calbesa, calbejar), comboi, corb (corbera, corbató), corb -a, 
desimbolt, mòbil (immòbil, automòbil), oblidar (cast. olvidar), rebentar, riba, saba, sabó, treball (treballar, 
treballador), trobar (trobador); Àlaba, Biscaia, Sèrbia, etc. (5)

Notes:

1) Més casos: centumvir, centumviral, centumvirat, circumval·lar, circumveí, circumvolució, decemvir, decemviral, 
decemvirat, duumvir, duumviral, duumvirat, septemvir, septemviral, septemvirat, tramviaire, triumvir, triumviral, triumvirat.

2) Excepcions: esternbèrgia, hedenbergita, hornblenda.

3) Més homònims i parònims: abís / avís, bacant / vacant, bacil·lar / vacil·lar, beta / veta, bident / vident, bogar / vogar, 
cabo, cabem, cabeu... / cavo, cavem, caveu..., gabella / gavella 'feix'

4) Més casos: covar (cast. incubar), rovelló, sèver (cast. acíbar), tovera, vaixell (cast. bajel), vedell (cast. becerro), 
vermelló; Anvers (cast. Amberes), Savoia, Vesuvi (cast. Vesubio).

5) Més casos: barnilla, billó 'metall', boleiar, corbina, debanar, embolcar, paborde; Bergara, Nerbion.


