
ANAR 
Present 

d’indicatiu 
Imperfet 

d’indicatiu Futur Present de 
subjuntiu 

Passat 
simple 

vaig anava aniré vaja aní 
vas anaves aniràs vages anares 
va anava anirà vaja anà 

anem anàvem anirem anem anàrem 
aneu anàveu anireu aneu anàreu 
van anaven aniran vagen anaren 

Infinitiu:  anar                 Gerundi: anant                 Participi: anat 
 

ESTAR 
Present 

d’indicatiu 
Imperfet 

d’indicatiu 
Futur Present de 

subjuntiu 
Passat 
simple 

estic estava estaré estiga estiguí 
estàs estaves estaràs estigues estigueres 
està estava estarà estiga estigué 

estem estàvem estarem estiguem estiguérem 
esteu estàveu estareu estigueu estiguéreu 
estan estaven estaran estiguen estigueren 

Infinitiu:    estar            Gerundi: estant                 Participi: estat 
 

FER 
Present 

d’indicatiu 
Imperfet 

d’indicatiu 
Futur Present de 

subjuntiu 
Passat 
simple 

faig feia faré faça fiu 
fas feies faràs faces feres 
fa feia farà faça feu 

fem féiem farem fem férem 
feu féieu fareu feu féreu 
fan feien faran facen feren 

Infinitiu:  fer                 Gerundi: fent                  Participi: fet 
 

 



HAVER 
Present 

d’indicatiu 
Imperfet 

d’indicatiu Futur Present de 
subjuntiu 

Passat 
simple 

he havia hauré haja haguí 
has havies hauràs hages hagueres 
ha havia haurà haja hagué 

hem havíem haurem hàgem haguérem 
heu havíeu haureu hàgeu haguéreu 
han havien hauran hagen hagueren 

Infinitiu:  haver            Gerundi: havent                 Participi: hagut 
 

PODER 
Present 

d’indicatiu 
Imperfet 

d’indicatiu 
Futur Present de 

subjuntiu 
Passat 
simple 

puc podia podré puga poguí 
pots podies podràs pugues pogueres 
pot podies podrà puga pogué 

podem podíem podrem puguem poguérem 
podeu podíeu podreu pugueu poguéreu 
poden podien podran puguen pogueren 

Infinitiu:   poder                Gerundi:  podent          Participi: pogut 
 

SABER 
Present 

d’indicatiu 
Imperfet 

d’indicatiu 
Futur Present de 

subjuntiu 
Passat 
simple 

sé sabia sabré sàpia/sàpiga sabí 
saps sabies sabràs sàpies/sàpigues saberes 
sap sabia sabrà sàpia/sàpiga sabé 

sabem sabíem sabrem sapiem/sapiguem sabérem 
sabeu sabíeu sabreu sapieu/sapigueu sabéreu 
saben sabien sabran sàpien/sàpiguen saberen 

Infinitiu:   saber                Gerundi: sabent             Participi: sabut 
 

 



SER 
Present 

d’indicatiu 
Imperfet 

d’indicatiu Futur Present de 
subjuntiu 

Passat 
simple 

soc era seré siga fui/fon 
ets/eres eres seràs sigues fores 

és era serà siga fou 
som érem serem siguem fórem 
sou éreu sereu sigueu fóreu 
són eren seran siguen foren 

Infinitiu: ser                   Gerundi: sent                     Participi: sigut 
 

VEURE o VORE 

Present 
d’indicatiu 

Imperfet 
d’indicatiu Futur 

Present 
de 

subjuntiu 

Passat 
simple 

veig veia veuré/voré veja viu 
veus veies veuràs/voràs veges veres 
veu veia veurà/vorà veja veu 

veem/veiem véiem veurem/vorem vegem vérem 
veeu/veieu véieu veureu/voreu vegeu véreu 

veuen veien veuran/voran vegen veren 
Infinitiu: veure o vore    Gerundi:    veent/veient  Participi: vist 
 

VOLER 
Present 

d’indicatiu 
Imperfet 

d’indicatiu Futur Present de subjuntiu Passat 
simple 

vull/vullc volia voldré vulga/vullga volguí 
vols volies voldràs vulgues/vullgues volgueres 
vol volia voldrà vulga/vullga volgué 

volem volíem voldrem vulguem/vullguem volguérem 
voleu volíeu voldreu vulgueu/vullgueu volguéreu 
volen volien voldran vulguen/vullguen volgueren 

Infinitiu: voler                  Gerundi:  volent         Participi: volgut 
 



DIR 
Present 

d’indicatiu 
Imperfet 

d’indicatiu Futur Present de 
subjuntiu 

Passat 
simple 

dic deia diré diga diguí 
dius deies diràs digues digueres 
diu deia dirà diga digué 

diem déiem direm diguem diguérem 
dieu déieu direu digueu diguéreu 

diuen deien diran diguen digueren 
Infinitiu:  dir                 Gerundi:  dient                Participi: dit 
 

 

DUR 
Present 

d’indicatiu 
Imperfet 

d’indicatiu 
Futur Present de 

subjuntiu 
Passat 
simple 

duc duia duré duga duguí 
dus /duus duies duràs dugues dugueres 

du/duu duia durà duga dugué 
duem dúiem durem duguem duguérem 
dueu dúieu dureu dugueu duguéreu 
duen duien duran duguen dugueren 

Infinitiu: dur                  Gerundi: duent                  Participi: dut 
 

TENIR o TINDRE 
Present 

d’indicatiu 
Imperfet 

d’indicatiu 
Futur Present de 

subjuntiu 
Passat 
simple 

tinc tenia tindré tinga tinguí 
tens tenies tindràs tingues tingueres 

té tenia tindrà tinga tingué 
tenim teníem tindrem tinguem tinguérem 
teniu teníeu tindreu tingueu tinguéreu 
tenen tenien tindran tinguen tingueren 

Infinitiu: tenir o tindre     Gerundi: tenint    Participi: tingut 
 



VENIR o VINDRE 
Present 

d’indicatiu 
Imperfet 

d’indicatiu Futur Present de 
subjuntiu 

Passat 
simple 

vinc venia vindré vinga vinguí 
vens venies vindràs vingues vingueres 

ve venia vindrà vinga vingué 
venim veníem vindrem vinguem vinguérem 
veniu veníeu vindreu vingueu vinguéreu 
venen venien vindran vinguen vingueren 

Infinitiu: venir o vindre     Gerundi: venint      Participi: vingut 
 

EIXIR 
Present 

d’indicatiu 
Imperfet 

d’indicatiu 
Futur Present de 

subjuntiu 
Passat 
simple 

isc eixia eixiré isca isquí 
ixes eixies eixiràs isques isqueres 
ix eixia eixirà isca isqué 

eixim eixíem eixirem isquem isquérem 
eixiu eixíeu eixireu isqueu isquéreu 
ixen eixien eixiran isquen isqueren 

Infinitiu:    eixir               Gerundi: eixint                 Participi: eixit 
 


