Els verbs valencians (per Alfonso M.M.)
a) Formes personals
MODE INDICATIU: Mode verbal no marcat per l’actitud subjectiva del parlant i usat per a formar
oracions enunciatives (afirmatives o negatives) i interrogatives. Ex.: Jo menge una truita.
TEMPS SIMPLES
Present (jo parle)
Pretèrit imperfet (jo parlava)
Pretèrit perfet simple (jo parlí)
Pretèrit perfet perifràstic (jo vaig parlar)
Futur imperfet (jo parlaré)
Condicional simple (jo parlaria)

TEMPS COMPOSTOS
Pretèrit indefinit (jo he parlat)
Pretèrit plusquamperfet (jo havia parlat)
Pretèrit anterior (jo haguí parlat)
Pretèrit anterior perifràstic (jo vaig haver parlat)
Futur perfet (jo hauré parlat)
Condicional compost (jo hauria parlat)

MODE SUBJUNTIU: Mode verbal marcat per l’actitud subjectiva del parlant davant de l’acció del verb,
és a dir, marca l’acció amb idees subjectives com desig, voluntat, temor, incertesa, possibilitat dubte i,
en general, irrealitat. Ex.: Tant de bo vingueres demà a casa.
TEMPS SIMPLES
Present (jo parle)
Pretèrit imperfet (jo parlara)

TEMPS COMPOSTOS
Pretèrit perfet (jo haja parlat)
Pretèrit plusquamperfet (jo haguera parlat)

MODE IMPERATIU: Mode verbal amb funció apel·lativa o actuativa, que expressa una ordre donada a
una persona que escolta en les oracions afirmatives, o bé una prohibició en les oracions negatives. El
mode imperatiu només té el temps de present. Ex.: Menja’t la truita.

b) Formes no personals
PARTICIPI: Exerceix una funció equivalent a un adjectiu. Ex.: Estava cansat. El temps compostos es
construeixen amb la Forma verbal corresponent del verb HAVER + PARTICIPI del verb que es conjuga.
Masculí singular (parlat)
Femení singular (parlada)

Masculí plural (parlats)
Femení plural (parlades)

INFINITIU: Expressa una acció sense matisos temporals i que exerceix una funció equivalent a un
substantiu. Ex.: Caminar és saludable.
INFINITIU SIMPLE (parlar)

INFINITIU COMPOST (haver parlat)

GERUNDI: Expressa una acció que coincideix temporalment amb la del verb principal (Ex.: Passejant
pel carrer, la vaig veure) o que exerceix una funció equivalent a un adverbi (Ex.: Anava corrent).
GERUNDI SIMPLE (parlant)

GERUNDI COMPOST (havent parlat)

