
SUBCONJUGACIONS CARACTERÍSTIQUES 
REMARQUES 

PURA 

Els morfemes dels presents s’afigen directament al 

lexema. Són purs: 

 

bullir, collir, cosir, cruixir, dormir, fugir, 

grunyir, morir, munyir, obrir, omplir, sentir i 

tossir. 

(1) Com que la subconjugació majoritària és la incoativa, la tendència oral 

és a unificar-los seguint eixe model. Així, una errada prou comuna és 

conjugar els verbs purs com a incoatius (bullix, munyisquen, ...) 

(2) Els verbs COLLIR, COSIR i TOSSIR presenten alternança vocàlica 

O/U en síl·laba tònica (cull/collim, cuses/cosiu, tussen/tossim, ...) 

(3) Els verbs FUGIR, EIXIR, OBRIR i OMPLIR, tot i ser purs, 

presenten algunes irregularitats. 

  

INCOATIVA 

S’inclou un morfema especial (-EIX/-IX) (-ESC/-

ISC) entre el lexema i els morfemes d’algunes 

persones. 

(4) Els verbs que presenten la subconjugació incoativa (que ho són la 

majoria de verbs de la 3a cojugació), tenen una doble opció: les formes en 

E i les formes en I (pateix/patix, gaudesca/gaudisca, ...). 

Les formes pròpies del valencià oral són les formes en I. 

Recorda que pots usar indistintament una forma o l’altra però que barrejar-

les, tant a nivell oral com escrit, es considera una falta d’estil. 

(5) Vés alerta amb la primera persona del singular del present d’indicatiu ja 

que no presenta cap X. Tampoc trobarem cap X al present de subjuntiu ja 

que aquest es forma sobre la 1a persona del singular del present d’indicatiu 

(patisc/patisca i no patixc/patixca) 

(6) Vés alerta amb els verbs acabats en VOCAL+IR i l’ús de la dièresi 

(obeïm, sedueix/seduïx, conduesca/conduïsca,...). 

VERBS que tenen 

AMBDUES 

SUBCONJUGACIONS 

Hi ha una sèrie de verbs que presenten ambdues 

subconjugacions i que, per tant, presenten 3 formes 

possibles correctes per a cada persona dels presents: 

 acut (pura) / acudeix-acudix (incoatives) 

Presenten aquesta doble subconjugació verbs com : 

acudir, afegir, ajupir, fregir, llegir, mentir, oir, 

renyir, teixir, vestir, ... 

 

(7) Molts dels verbs que presenten ambdues subconjugacions presenten en 

les formes pures alternança vocàlica (O/U – E/I) el síl·laba tònica: 

frig/fregim, rinyes/renyisca, ... 

 

 
 

(8) Alguns verbs de la 3a conjugació s’assimilen erròniament a la 1a 

conjugació per influència del castellà (aclarar, abaratar, ...) 



 


