Introducció al belesepès
El belesepès és un idioma basat en la substitució.

Quan volem traduir una paraula al belesepès, en conservem la primera
síl·laba en l’idioma original. A partir de la segona, cal estar familiaritzat
amb l'alfabet belesepès. Cada lletra de la paraula serà substituida per la
seva equivalència belesepesa.

Quines són aquestes equivalències? Ara ho descobrirem!
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alfabet belesepès

canç ó didàctica

Original

Belesepès

A

I

E

U

I

E

O

A

U

O

B

M

C/Ç

S

D

P

F

N

G

V

J

C

L

J

M

F

N

B

NY

QU

P

X

QU

NY

R

L

S

T

T

R

V

D

X

G

K/W/Y/Z

es mantenen

H

s’elimina

Benvingut al belesepès,
n’aprendràs en un tres i no res.
Només has de recordar
les lletres a canviar.
És més fàcil del que creus,
ho pots fer movent els peus.
És la cançó
de la substitució.
És la cançó,
quina emoció!
La A és una I, la E és una U,
la O una A, la I una E,
la U és una O, no té més.
Ara ja saps les vocals,
ho estàs fent fenomenal!
Passem a les consonants,
memoritza-les cantant.
Continuem per aquest camí
perquè el belesepès és divertit.
És la cançó
de la substitució.
És la cançó,
quina emoció!
La De és una Pe, la Jota una Ce,
la Ce una eSsa i l’eNa la Be,
la Ge és la Ve baixa, no té més.
La Pe és una X, la X una Ge,
L’eRra, l’eLa i l’eSsa, una Te.
L’eLa és una Jota, així és.
La ce trencada també es canvia per l’essa.
Els conjunts d’ena i grega i qu u, es canvien entre ells!
La ka, la ve doble, la i grega i la zeta es mantenen.
I la hac… No existeix!
És la cançó
de la substitució.
És la cançó,
quina emoció!
Ve baixa és De, l’eMa, eFa.
Te és eRra i eFa, eNa.
La Be és una eMa i ja ho tens!
Sí, ja ho tens! Ja has après belesepès!
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Aprofundim en la substitució
Com hem dit, sempre mantindrem la primera síl·laba d'una paraula i en substituirem la resta
de lletres.
casa

g

cati

armari

g

arfile

En el cas dels monosíl·labs, es manté només la primera lletra.
sol

g

saj

gos

g

gat

Quan es tracta d’una sola lletra (i, a, o), se substitueix per complet.
all i julivert

g

ajj e jujedulr

En cas d’una sola consonant apostrofada, es manté.
moure’s d’aquí g

moulu’s d’anyé

Exulseset o

Exulseset dat

Tradueix les següents paraules al belesepès:

Tradueix els següents conceptes:

1. Pom

1. _______________

1. El teu nom

1. _______________

2. Canó

2. _______________

2. La teva edat

2. _______________

3. Invent

3. _______________

3. El lloc on vius

3. _______________

4. Tortuga

4. _______________

5. Oreneta

5. _______________

6. Paral·lelepípede

6. _______________

Amb els resultats de l’exulseset dat podries formar una frase com aquesta:
Em dic Shinosuke Nohara, tinc cinc anys i visc a Kasukabe.
Ja ef del Sibatoku Noili, tebel cebs aqut e viulu i Katokimu.
Però primer cal aprendre a fer servir els verbs!
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els verbs
En belesepès, no hi ha conjugacions exactament: tots els verbs es mantenen en infinitiu.
caminar

g

cafebil

Si volem indicar un temps passat, hi afegirem la partícula -pem.
caminava

g

cafebil-pem

Per indicar un temps futur, farem el mateix amb la partícula -fel.
caminaré

g

cafebil-fel

Si no hi posem cap partícula, estem indicant un temps present.

Exulseset TLUT
Omple els buits de les frases següents:
1. En Joan compra pa

1. Joib __________ pi

2. La Marta col·leccionava animals dissecats

2. Marri __________ abefijt distusirt

3. Ningú ens recordarà després de morir

3. Ninvó ebt __________ desxlút du __________

4. Crec que no sóc capaç d’estimar

4. Ja __________ qou ja na __________ caxis d’ __________

5. Vés a cagar

5. To __________ i __________
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articles, pronoms personals i gènere
En belesepès no hi ha gènere marcat quan ens referim a persones. No direm ell o ella perquè el
masculí i el femení no existeixen. D’aquesta manera, trobarem un sol gènere neutre acabat en i.

Ell / Ella

Ejji

Ells / Elles

Ejjit

El/ La

Li

Els / Les

Lis

Passarà el mateix amb els adjectius i altres paraules de gènere marcat (recordeu, sempre que
es refereixin a persones).
Cansat / Cansada

g

Cantipi

Infermer / Infermera

g

Innulfuli

Pel que fa als articles personals en / na / el / la, en prescindirem quan es refereixin a individus.
La Carme i en Pere són amics

g

Carfu e Pelu sul afevoit

On per força haurem de fer servir pronoms personals és quan l’infinitiu d’una forma verbal pot
ser confús. Agafem un exemple de l’exulseset tlut.
Vés a cagar

g

Tu anar a cagar

g

To abil i cavil

Exulseset quarlu
Tradueix les següents frases al belesepès:
1. Tinc els iogurts caducats de la Pepa
2. Les nenes d’avui ja no saben jugar a petanca
3. El jutge va declarar culpable l’acusada de robar les llaminadures
4. Les videoconsoles es consoliden constantment al consulat de Constantinoble
5. Última hora: les ulleres de l’Arnau, el noi més xuleta de la Terra, han aterrat a Mart després de deu dies
de viatge i sa mare està molt contenta
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però què passa amb els pronoms febles?
Funcionen com paraules independents i, per tant, es tradueixen com monosíl·labs: en conservem la primera lletra i substituim la resta.

Exulseset cebs
Pronominalitza les següents frases. Per exemple, me'n vaig al bosc g me n'hi vaig. Ara, en belesepès.
1. Ja torbil li carxuri
2. Votijrlut dobil-mu li cjio
3. Notijrlut dol-pem li carmitti ajt adet
4. Ejjit deigil-pem i me tlut carrut i li búsrei
5. Notijrlut adul du contojril ejt dubrut i lis pronuttalit i seslurilei

les preguntes
Per fer una pregunta, enlloc d’un interrogant afegirem la partícula æ precedida d'una coma
al final de la frase.
Com estàs?

g

Caf to esril, æ

Exulseset SET
Tradueix les següents preguntes:
1. Quina hora és?
2. Com et dius?
3. Em pots ajudar a portar això?
4. Ho haveu vist?
5. Has parlat amb l’Eloi, oi?
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pronúncia belesepesa
Les esses sempre són sonores.
Sosi / Casuli / Atzosis		

g

/ ’zo.zi / / ka’zu.li / / at.zo’ziz /

g

/ ’ra.ri / / ren.ri’pa.li / / pa’ri.ri /

Les erres sempre són vibrants.
Rari / Renripali / Pariri		

El sistema vocàlic presenta cinc sons diferents.
/ i u e a o /
Les x sempre són fricatives postalveolars sordes.
Xaxi / Caxorgi / Inatxer		

g

/ ’ʃa.ʃi / / ka’ʃor.ʒi / / in’at.ʃer /

Les jotes sempre són fricatives postalveolars sonores.
Juje / Pel·jesoji / Casrujj.

g

/ ‘ʒu.ʒe / / pel’ʒe.zo.ʒi / / kaz’ruʒʒ /

Exulseset sur
Repeteix les següents frases tal com s'indica a l'àudio didàctic:
1. Pul torut lut defaslíseut derulealiput!
2. Samá d’Alxinyut, ej mijjal pul lut tanyut
3. Eb ej muo sombe ja abil vojil dafobr d’ub pebet gevibr, caf eb Tia Pie Pie
4. Notijrlut sorrel pul li fibutrli, notijrlut vojul sul caf li resri
5. Ef romil-pem mijeabt eb joeut! Bijeabt!

Exulseset voer
Dictat. Escriu el text que sentiràs a l'àudio didàctic.
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Exulseset nao
Tradueix el següent text:
Jo em dic Àngela, Àngela Amela, i sóc filòloga. Filòsofa. Filòloga i filòsofa, vull dir. Sóc totes dues coses. Sóc
filosofia i filologia. I em diran “Si no s’assemblen en res”, però no és cert, em convalidaven assignatures.
Filosofia del Llenguatge, sense anar més lluny, és la base, la base de… de tot. Al capdavall el llenguatge és
la base del pensament, i el pensament és filosofia, i me les vaig treure en quatre anys, totes dues, alhora,
i per tant és com si m’hagués tret una sola carrera. Filolofia o filosogia, mirin-s’ho com vulguin. Són dues
carreres de la mateixa vorera, dues branques de la mateixa morera, dues cares de la mateixa moneda.
Però jo, ja que ho pregunten, no ho acabava de veure tan clar. I me les vaig treure totes dues, més que res
per estar tranquil·la, per assegurar el tiro. És que s’assemblaven tant els noms que no tenia clar quina era
quina. I, un cop començades, quina classe de persona seria deixant-ne una a mitges? Eh? Eh? Doncs que
això, em dic Àngela Amela i tinc dues carreres.
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solucionari
EXULSESET TLUT

EXULSESET O
1. Paf			

4. Torrovi

1. Joib comxlil pi

2. Cabá		

5. Oluburi

2. Marri col·jusseabil-pem abefijt distusirt

3. Indubr		

6. Palij·jujuxéxupu

3. Ninvó ebt resalpil-fel desxlút du molel
4. Ja creulu qou ja na sul caxis d'esrefil
5. To abil i cavil

EXULSESET QUARLU
1. Ja tebel ejt iovolrt caposirt du Pexi

Exulseset cebs

2. Lis nebit d'adoe ji na samul juvil i peribsi

1. Ja li torbil

3. Li jutvi desjilil-pem culximju l'asotipi du

2. Votijrlut dobil-mu-li

romil lut llafebipolut

3. Notijrlut ejt li dol-pem

4. Lut vipuasabtajut et contajepil

4. Ejjit n'e deigil-pem i me tlut

consribrfubr aj contojir du Consribrebamju

5. Notijrlut adul du contojril-lat-ejt-e

5. Úlrefi oli: lut ujjulut d'Arbio, li nai mút
xujuri du li Terli, arullil-pem i Milr desxlút
du duo diut du viirvu e si malu esril majr

Exulseset voer

conrubri

Sequalei. Memmlut duj julir. Ja na esril-pem mie aj Varesí. Ja na cobuegul ej
Paxi. Ja na tebel ej suo núfula. Ja na esril

Exulseset set

condubsopi ne du caf ejji et del. Ja ejt pre-

1. Quibi oli sul, æ

vobril, ja le prevobril, Sequalei. Qoú sul ub

2. Caf to er del, æ

Paxi, æ. Vosrú tebil ub Paxi, æ. Pernyú ja

3. To ef popul acopil i porril aigá, æ

nofút eb tebel ub, du Paxi. Ejji et del Pexu

4. Votijrlut a veulu-pem, æ

Pajatibra. E na sul postemju qou ja ej ma-

5. To parjil-pem afm l'Ejae, oe, æ

ril-pem. Pernyú ejji sul anyé marueg.
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Exulseset nao
Ja ef del Ánvuji, Ánvuji Afuji, e ja sul fijájavi. Fijátani. Fijájavi e fijátani, ja vojul del. Ja sul torut
duut cotut. Ja sul fijatanei e fijajavei. E vosrút ef del-fel "Se na s'astufmjil eb rut", pelá na sul
culr, ef condijepil-pem astevbirolut. Fijatanei duj Llenvoirvu, sentu abil mút ljoqu, sul li batu, li
batu du... du tar. Aj cappudijj ej llenvoirvu sul li batu duj pentifubr, e ej pentifubr sul fijatanei, i
ja mu lut treulu-pem eb quarlu aqut, torut duut, alali, e pul tibr sul caf se ef treulu-pem ubi soji
carluli. Fijajanei a fijatavei, vosrút milil-s'a caf vosrút vojul. Sul duut carlulit du li maruegi voluli,
duut brannyut du li maruegi moluli, duut calut du li maruegi mobupi. Pelá ja, ji qou vosrút a prevobril, na a asimil-pem du veulu tib cjil. E ja mu lut treulu-pem torut duut, mút qou rut pul esril
trannyej·ji, pul astuvolil ej tila. Sul qou s'astufmjil-pem tibr ejt naft qou ja na tebel-pem cjil quibi
sul-pem quibi. E, ub cax cofubsiput, quibi clattu du pertabi ja sul deigil-nu ubi i mitvut, æ. E, æ.
E, æ. Dabst qou aigá, ja eb del Ánvuji Afuji e ja tebul duut carlulit.

Enhorabona! Heu arribat al final del llimlu d’exulseset. Ara, a practicar belesepès en el vostre dia a dia o per
comunicar-vos amb els amics. Gráseut pul tar e febt ubi alrli!

10

