Els verbs catalans

Verbs catalans. Exercicis pràctics
Triar bé la conjugació
1.

► Digues-ho en passat perifràstic [20]:
M’he afaitat Î Em vaig afaitar.
No et traïen Î No et van trair.
Ja ho debaten Î Ja ho van debatre.
Li transmeties missatges Î Li’n vas transmetre.
Ponia pocs ous Î En va pondre pocs.
Callaven aviat Î van callar aviat (castellà: se callaron pronto).
No ho aclaria Î No ho va aclarir.
Emetien anuncis Î En van emetre.

2.

► Canvia els mots en cursiva per un verb de la família lèxica del nom [20]:
El fum va produir molta pol·lució atmosfèrica Î Va pol·luir molt l’atmosfera.
Et van donar garanties sobre la seva qualitat Î Te’n van garantir la qualitat.
La mar va fer reflexos de la lluna Î La mar va reflectir la lluna.
Jo vaig tenir una caiguda Î Jo vaig caure (castellà: me caí).
No vam decidir l’exclusió de ningúÎ No vam excloure ningú.
Em vaig posar una disfressa Î Em vaig disfressar.

3.

▼ Digues-ho en indicatiu present [8]:
Van agafar la correspondència i la van repartir Î L’agafen i la reparteixen.
Van cobrir galeries i ho van cobrar car Î En cobreixen i ho cobren car.
T’ho va permetre i, així, et va afavorir Î T’ho permet i, així, t’afavoreix.
Vaig complir el que establia la llei que van promulgar Î Ho compleixo.
Si sorgia cap entrebanc, no patia Î Si en sorgeix cap, no pateix / pateixo.
Us n’anàveu a Esparreguera Î Us n’hi aneu.

4.

► Posa el primer verb en gerundi i fes els canvis que calgui [21]:
Com que vius a Berga, et serà fàcil / Vivint-hi, et serà fàcil.
Quan interrompeu la circulació creeu problemes. / Interrompent-la, creeu problemes.
Com que és xixonenc, fa uns torrons! / Essent-ho o sent-ho, fa uns torrons!
Els cous amb poca aigua i , es cremaran. / Coent-los-hi, es cremaran.
Si plogués, no podríem desmuntar la tenda. / Plovent, no podríem desmuntar la tenda.
Com que els deceps, no en trauràs res. / Decebent-los, no en trauràs res.

5.

► Posa en gerundi el verb de la segona proposició, si es pot. Recorda que el gerundi
indica simultaneïtat, però no pas conseqüència [21].
No te’l comprarà, li desplau el quadre / No te’l comprarà desplaent-li el quadre.
S’ha trencat un dit, caient. / S’ha trencat un dit: va caure.
L’ha descobert, percebent-ne l’olor. / L’ha descobert, perquè en percebia l’olor.
Ha ocorregut un accident i hi ha hagut dos ferits.
Es va cansar molt, tonent les ovelles. / Es va cansar molt, quan tonia les ovelles.
Ha jugat a la borsa i ha fet un mal negoci.
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6.
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▼ Digues-ho en indicatiu present [8].
Va collir flors, però se li van marcir Î En cull, però se li marceixen.
Va cridar fort i va esporuguir els altres Î Hi crida i els esporugueix.
Tu vas cosir botons i jo vaig sargir mitjons Î Tu cuses botons i jo sargeixo mitjons.
Jo vaig polir les fustes i ell les va pintar Î Jo les poleixo i ell les pinta.
L’aplaudien perquè els admetia a la festa Î L’aplaudeixen perquè els hi admet.
Ells llegien i vosaltres us avorríeu Î Ells llegeixen i vosaltres us avorriu.
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L’indicatiu present (un temps clau)
7.

► Escriu-ho en indicatiu present i llegeix-ho en veu alta [22].
Tu no congeniaves amb l’Eduard Î Tu no hi congenies.
El xofer t’apreciava molt Î El xofer t’aprecia molt.
Vas copiar l’exercici als amics Î Els el copies.
Els vaig donar l’esmorzar Î Els el dono.
Odiaves els míssils Î Els odies.
Sempre et calumniaven Î Sempre et calumnien.
Va elogiar la puresa de l’atmosfera Î Te n’elogia la puresa.
Em desgraciaves els apunts Î Me’ls desgracies.

8.

▲ A nivell d’estàndard culte, quines variants s’admetrien [24]?
Hem perdut la partida Î L’havem perduda.
T’ajeus a la tovallola Î T’hi ajaus.
Neden molt bé Î Hi Ø molt.
Munta les peces Î Les Ø.
Caben bé a la nevera Î Hi Ø bé.
Es distreuen molt Î Es distrauen molt.

9.

▼ Digues-ho en indicatiu present [23].
Vaig entendre bé la comanda Î L’entenc bé.
S’esqueia que sempre els coïa poc Î S’escau que els hi coc.
Me’n vaig doldre molt i tothom em va plànyer Î Me’n dolc molt i tothom em plany.
Va ocórrer, doncs, que no el vaig reconèixer Î Ocorre, doncs, que no el reconec.
M’hi vaig asseure i no me’n vaig moure Î M’hi assec i no me’n moc.
No me n’aniré: me’n desdiré Î No me’n vaig: me’n desdic.

10. ► Digues-ho en indicatiu present [25]:
Va ocórrer que els vam admetre al club Î Ocorre que els hi admetem.
Els transmetíem tots els missatges Î Els els transmetem tots.
Els infoníeu confiança Î Els n’infoneu.
Els combatia i hi reeixia Î Els combat i hi reïx / els combato i hi reïxo.
Ens decebíeu perquè permetíeu la boxa Î Ens decebeu perquè la permeteu.
Jo convivia bé amb l’Andreu Î Jo hi convisc bé.
Vaig aclarir el que ocorria Î Ho aclareixo.
Em descriurà el que passa Î M’ho descriu.
11. ▼ Escriu els verbs en primera persona del singular de l’indicatiu present [23]:
Ella plau als accionistes Î Jo els plac.
Els duia els documents Î Els els duc.
Li devia pocs diners Î Li’n dec pocs.
L’Iu estrenyia la mà al guia Î Jo la hi estrenyo.
Molt fàcilment es commovien Î M’hi commoc molt.
Jo no vaig caure Î Jo no caic.
No repetia els exercicis Î No els repeteix / repeteixo.
Clouré tots els sobres Î Els cloc tots.
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Jo podia: predeia el temps ÎJo puc: el predic.
12. ▲ Escriu les variants de les formes verbals [8 i 9] o bé Ø, si no n’hi ha:
Ara hi acudeix / acut. Tu menteixes / ments. Els reculls / Ø. Sempre presumeix /
(presum). Ara junyen els bous / junyeixen. Gruny molt / Ø. Això no ocorre / Ø mai. Ho
resumeixes / (resums) ben breument. L’abella brunz / brunzeix.
13. ► Com ho diríeu, si ocorregués ara [8 i 9]?
La truita s’esmunyia de les mans Î S’esmuny de les mans.
Les posts de l’enfustissat cruixien Î Cruixen.
L’Anna i l’Ester van sortir Î Surten.
No consentiré en aquesta injustícia Î No hi consento.
S’escruixia tota només de pensar-hi Î S’escruix tota només de pensar-hi.
Ens assortia de vi Î Ens n’assorteix.
Assentiré al nou projecte Î Hi assenteixo.
Recollien les escombraries Î Les recullen.
Dissentien de la teva opinió Î En dissenteixen.
L’aigua va bullir poc Î L’aigua bull poc.
14. ▼ Pregunta-ho en indicatiu present [25]:
Descosiràs la costura? Î La descuses?
Escolliràs l’Agnès? Î L’esculls?
El dipòsit sobreeixia? Î Sobreïx?
Eres tu qui tossia fort? Î Ets tu qui tus fort?
Descobrirà res? Î Descobreix res?
Que jo m’hi avenia? Î Que jo m’hi avinc?
T’evadiràs amb l’Iu; hi fugiràs? Î T’hi evadeixes; hi fuges?
15. ▲ Digueu-ho en indicatiu present:
No dissentien de la proposta: hi assentien Î No en dissenteixen: hi assenteixen.
Els sediments reblien el port Î El rebleixen.
La lluna lluïa molt Î Lluu molt.
Tondrà les ovelles Î Les ton.
La clau raïa en un plànol vell Î Hi rau.
La pilota rebotia a la paret Î Hi rebot (de rebotre; però rebotar fa rebota).
Em captindré correctament Î M’hi captinc.
La Marta es va tòrcer el peu Î Se’l torç (de tòrcer, no pas torça de torçar).
16. ▼ Contradiu aquestes oracions dient “No crec que...”
Va travessar la cala al vespre Î No crec que la vagi travessar / travessés al vespre.
Havies escrit una novel·la Î No crec que n’haguessis escrit cap.
Els aclaria els dubtes Î No crec que els els aclarís.
Escollirà l’Eduard Î No crec que l’aculli.
El fum pol·luirà l’aire Î No crec que el pol·lueixi.
També hauria caigut sol Î No crec que hagués caigut sol.
17. ► Expressa-ho com si encara no s’hagués acabat [25]:
No hem permès cap trampa Î No en permetem cap.
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Ha produït prou blat Î En produeix prou.
Hem recorregut la sentència Î La recorrem.
S’ha nodrit bé Î S’hi nodreix.
Ho han difós pertot Î Ho difonen pertot.
Han posseït un bon pis Î En posseeixen un de bo.
Ha ocorregut un prodigi Î N’ocorre un.
18. ► Digues-ho en indicatiu present [25]:
Els vam confondre Î Els confonem.
No els traïa Î No els traeix.
Els combatíem Î Els combatem.
Reflectia tota la llum Î La reflecteix tota.
Interrompíeu el partit Î L’interrompeu.
El dia es va aclarir Î S’aclareix.
Elles componien poemes Î En componen.
Ens va garantir que era ben nou Î Ens ho garanteix.
Et cruixien els artells dels dits Î Et cruixen.
19. ▲ Canvieu només el nombre (singular / plural) d’aquestes formes verbals [8]:
Us assortim de torrons Î Us n’assorteixo.
Bullim l’aigua Î La bullo.
Consentiu les tortures? Î Les consents?
Reeixim en tot el que fem Î Hi reïxo.
Assentiu a la meva proposta? Î Hi assenteixes?
No pudim a ceba Î No hi pudo.
20. ▲ Cerca les variants admeses d’aquestes formes verbals [8].
Hi acudeixo / (acudo) ara mateix.
S’ajupen / Ø àgilment.
Desmenteixo / (desmento) la notícia.
Em (resums) / resumeixes la informació?
Ho ben pressento / Ø.
No ho admetem pas / Ø.
Els recullen / Ø.
Conceps / Ø una altra idea millor?
21. ▼ Passa a present històric les oracions següents [25]:
Va escollir (escull) un gran personatge i va esculpir-lo (l’esculpeix).
Va sobreeixir (sobreïx) el dipòsit, va tancar (tanca) l’aixeta de pas i va descobrir
(descobreix) l’avaria.
Li vas agrair (agraeixes) els fils, vas recollir (reculls) els botons i els vas cosir (cuses).
Es van deseixir (es desixen) del guia, van decidir (decideixen) de continuar sols i van
seguir (segueixen) camí enllà.
Et vas avorrir (t’avorreixes), vas tossir (tusses) fort, vas esternudar (esternudes) i et van
oferir (t’ofereixen) una aspirina.
Ells et van incloure (t’inclouen) a la llista, et van admetre (t’admeten) a les proves i van
decidir (decideixen) d’acceptar-te.
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El subjuntiu present
22. ▼ Substitueix haver de per cal que [26]:
Haig de saber què passa Î Cal que ho sàpiga.
Avui ha de ploure Î Cal que avui plogui.
Ens hem d’inscriure al registre Î Cal que ens hi inscriguem.
No li ha de deure res Î Cal que no li degui res.
Ha d’escaure’s en dijous Î Cal que s’hi escaigui.
Han de coure les cebes Î Cal que les coguin.
Has d’aparèixer per casa a les cinc Î Cal que hi apareguis a les cinc.
23. ► Introdueix davant de cada oració vol que [26]:
Creiem les informacions de l’agència Î Cal que les creguem.
Coneixem l’apotecari (‘farmacèutic’) Î Cal que el coneguem.
Seieu al pedrís Î Cal que hi segueu.
Descrivim el xalet Î Cal que el descriguem.
No veneu els gossos Î Cal que no els vengueu.
Beveu més aigua Î Cal que en begueu més.
Cloem els sobres Î Cal que els cloguem.
Veiem bé el que fa Î Cal ho vegem bé.
24. ▼ Substitueix haver de per cal que [26]:
Hem de preveure les dificultats del cas Î Cal que en prevegem les dificultats.
Has de moure’t de pressa Î Cal que t’hi moguis.
Heu d’estar contents del seu èxit Î Cal que n’estigueu contents.
No has de riure’t de la seva poca traça Î Cal que no te’n riguis.
No heu de beure tant Î Cal que no begueu tant.
Ha de descriure els protagonistes Î Cal que els descrigui.
Hem de coure poc els llegums Î Cal que els coguem poc.
25. ► Introdueix al davant de cada oració vol que [26]:
Compareixeràs a classe a l’hora Î Vol que hi compareguis.
Et subscriurem a la revista Î Vol que t’hi subscriguem.
No decauran els ànims Î Vol que no decaiguin.
Veurem com queda Î Vol que ho vegem.
Et sabràs els verbs de cor Î Vol que te’ls hi sàpigues.
Viuen en pau Î Vol que hi visquin.
La taca desapareixerà fàcilment Î Vol que hi desaparegui.
Les tovalloles cabran al cubell Î Vol que hi càpiguen.
26. ► Posa al davant d’aquestes oracions No crec que [28]:
Concloureu una bestiesa d’aquest raonament Î No crec que en conclogueu cap.
Ocorrerà alguna desgràcia Î No crec que n’ocorri cap.
Us farà alguna cosa Î No crec que us faci res.
La votació ens afavorirà molt Î No crec que ens afavoreixi gaire.
Confondrem un altre cop els clients Î No crec que els confonguem un altre cop.
Reeixireu en tot Î No crec que hi reeixiu.
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Defugirà les responsabilitats importants Î No crec que les defugi.
La llet bullirà amb força Î No crec que hi bulli.
Aqueix peixot put molt Î No crec que pudi gaire.
Escriurem més als cosins de Reus Î No crec que els escriguem més.
27. ▲ Cerqueu les altres variants admeses [8 i 27]:
Cal que no en consumeixi / consumi tant.
Diu que les cullis / Ø.
No li plau que descorrem / descorreguem la cortina.
Vol que les desfem / desfacem.
Desitja que hi assenteixis / Ø.
Tant de bo que vosaltres us les mereixeu / meresqueu.
No cal que t’ajupis / Ø tant.
Cal que hi comparegueu / Ø tot just quan hàgiu / hagueu tornat a Vic.
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L’imperatiu: manaments i prohibicions
28. ▼ Mana-ho mitjançant l’imperatiu [29], sense canviar el subjecte:
Nois, a escriure! Î Nois, escriviu.
Prendràs un suc Î Pren-ne un.
Me les vendreu barates Î Veneu-me-les-hi.
Viurem sempre a Roses Î Visquem-hi sempre.
Vas a la cuina i mols el cafè Î Vés-hi i mol-lo.
Volem resoldre l’afer Î Volguem-lo resoldre.
Tu també vindràs al cinema Î Vine-hi tu també.
Que estengueu tota la bugada Î Esteneu-la tota.
29. ► No ho prohibiu: maneu-ho [29]:
No atengueu les trucades Î Ateneu-les.
No dissolgueu el iode en esperit de vi Î Dissoleu-l’hi.
No encenguem el foc Î Encenguem-lo.
No visqueu de records Î Viviu-hi.
No romangueu a l’aguait Î Romaneu-hi.
No beguem més porqueries Î Beguem-ne més.
No commoguis els teus amics Î Commou-los.
30. ▼ Maneu-ho fent servir l’imperatiu [29]:
Xiquets, a prendre el medicament Î Xiquets, preneu-lo.
Us moureu més de pressa Î Moveu-vos-hi.
Us subscriureu a l’Avui Î Subscriviu-vos-hi.
Que cogueu bé els cigrons Î Coeu-los-hi.
Cal que seguem al banc Î Seguem-hi.
Que desapareguem junts Î Desapareguem-hi.
Inclourem la Marta a l’equip Î Incloguem-la-hi.
31. ► No ho prohibiu: maneu-ho [29]:
No remogueu el llot Î Removeu-lo.
No m’inclogueu a la sortida Î Incloeu-m’hi.
No coguem ara les mongetes Î Coguem-les ara.
No els complaguem del tot Î Complaguem-los-hi.
No els diguis la fórmula Î Digues-los-la.
No estiguis parat Î Estigues-hi.
No dugueu més aigua Î Dueu-ne més.
32. ► Maneu-ho, en comptes de prohibir-ho [29]:
No m’inscrigueu a la cursa Î Inscriviu-m’hi.
No riguem més Î Riguem més.
No els exclogueu de l’equip Î Excloeu-los-en.
No els planyem Î Planyem-los.
No creguem els rumors Î Creguem-los.
No reaparegueu de sobte Î Reapareixeu-hi.
No ens empenyeu Î Empenyeu-nos.
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No us contradigueu Î Contradigueu-vos.
No vulguis fer-los cas Î Vulgues fer-los-en.
33. ▲ Cerca les variants admeses dels imperatius [8 i 30]; si no n’hi ha, escriu Ø:
Muny / Ø les vaques.
Ves / veges què passa.
Detén / detingues l’assassí.
Desmenteix / (desment) això.
Ten / tingues paciència.
Recorreu / Ø al metge.
Vegeu-ne / (veieu-ne) la solució.
Acudeix / (acut) a la seva crida.
Correm / correguem més.
Emeteu / Ø més música.
34. ► Com ho diríeu en un registre de llenguatge més elevat?
Perde’ls i voràs Î Perd-los i veuràs.
Va reconeixe’t tot seguit Î Et va reconèixer / va reconèixer-te tot seguit.
Rebe-les ben bé Î Rep-les les-hi.
No vol porta’ns-hi mai Î No vol portar-nos-els mai.
Vau convence’ls? Î Els vau convèncer / vau convèncer-los.
Fuge’n, si pots Î Fuig-ne, si pots.
Digue-m’ho ara mateix Î Digues-m’ho ara mateix.
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L’indicatiu passat simple
35. ▼ Digues-ho en passat simple [6-8]:
Va mossegar / mossegà la fruita.
Vam atènyer / atenyérem el premi.
Vaig repartir / repartí cinc dinars.
Vau esprémer / espreméreu totes les taronges.
Va ploriquejar / ploriquejà molt.
Va transcórrer / transcorregué sense incidents.
Ens van suplir / supliren uns bons professionals.
Ens vam embrutar / ens embrutàrem.
36. ► Passa els verbs a passat simple [32]:
Beureu xampany Î En beguéreu.
Viurem a Salses Î Hi visquérem.
Els reconeixeré amb facilitat Î Els hi reconeguí.
Va heure dos càrrecs suculents Î N’hagué dos de suculents.
Van ser els millors Î Ho foren.
Els sediments rebliran els llacs Î Els rebliren.
Sabien tot el que fèieu Î Ho saberen tot.
Anit vaig anar al ball Î Anit hi aní.
M’entretindré una estona Î M’entretinguí una estona.
Els abocaments pol·luiran els rius Î Els pol·luïren.
37. ► Digues-ho usant el passat simple d’indicatiu [32]:
Va ploure / plogué poc.
Vaig obtenir / obtinguí el guardó.
Vam recórrer / recorreguérem al tribunal.
Van amagar / amagàrem els cobrellits.
Van coure / coguérem els carbassons.
Vau promoure / promoguéreu una urbanització.
Vau produir / produíreu un desastre.
Vau complaure / complaguéreu les autoritats?
Tu vas aparèixer / aparegueres de sobte.
Vam ser / fórem els primers.
Va veure / veié (o véu) els ametllers florits.
38. ▲ Quines serien les formes corresponents del passat simple?
En vaig ser / fui director.
Vaig fer / fiu tots els tràmits.
Vaig veure / viu el seu cunyat.
Vaig desfer / desfiu els lligams.
Vaig preveure / previu els problemes.
Vaig córrer / correguí tota la cursa.
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39. ▲ Quines variants d’aquests passats simples s’admeten?
Creixé / (cresqué) ràpid.
Veié / (véu) el golf.
Naixé / nasqué a Vic.
Els admeteren / Ø tots.
S’hi subscriviren / (subscrigueren).
Es mereixé / (meresqué) el triomf.
Hi caberen / Ø tots.
Ho preveieren / (preveren) bé.
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El subjuntiu imperfet
40. ▼ Introdueix davant de cada oració M’agradaria que.
Em garantiran el taló Î M’agradaria que me’l garantissin.
No m’estrenyerà el cinturó Î M’agradaria que no me l’estrenyés.
Amanireu l’enciam Î M’agradaria que l’amaníssiu.
Us n’anireu tard Î M’agradaria que us n’anéssiu tard.
No combatran més Î M’agradaria que no combatéssiu més.
Emetran el partit Î M’agradaria que l’emetessin.
Em tocarà la rifa Î M’agradaria que em toqués.
41. ► Posa al davant de cada oració Calia que [33]:
Era més alt Î Calia que ho fos / (sigués) més.
Preveies les inundacions Î Calia que les preveiessis.
Coïa els talls de carn Î Calia que els cogués.
Hi estaven d’acord Î Calia que hi estiguessin d’acord.
Cabien al cove Î Calia que hi cabessin.
Creixia encara més Î Calia que creixés / (cresqués) encara més.
Recorrien la contrada Î Calia que la recorregués.
No bevíeu prou llet Î Calia que en beguéssiu prou.
Li escrivíem telegrames Î Calia que li n’escrivíssim (escriguéssim).
Li permetien de xisclar Î Calia que li ho permetessin.
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Els futurs de present i de passat
42. ▼ Com ho diríeu si hagués d’ocórrer demà [34]?
No admetien les al·legacions Î No les admetreu.
Fèieu molt de goig Î En fareu molt.
Heu decebut els admiradors Î Els decebreu.
Combatíem els enemics amb decisió Î Els hi combatreu amb decisió.
Ens rebia content Î Ens hi rebrà.
Equivalia a un dòlar Î Hi equivaldrà.
Prorrompien en crits de joia Î Hi prorrompran.
Recloïen els presos en cel·les Î Els hi reclouran.
43. ► Canvieu el subjuntiu pel futur [34].
Qui temi / temerà el perill se’n salvarà.
Quan en percebi / percebrà els primers símptomes, ens avisarà.
Quan debatin / debatran el projecte, hi haurà gran expectació.
Qui interrompi / interromprà la reunió serà sancionat.
Quan rebis / rebràs els paquets, m’ho diràs?
Qui treballi / treballarà més cobrarà més.
44. ▼ Digues-ho cortesament, usant el condicional [34]:
Vull un quilo de pa Î En voldria un quilo.
M’ajudaràs a aconseguir els diners? Î Que m’hi ajudaries?
Si us plau, transmeteu-me el missatge Î Si us plau, que me’l transmetríeu?
Em comprareu un gelat? Î Que me’n compraríeu un?
Que em convences l’Anna? Î Que me la convenceries?
Emeteu-me el poema Î Que me l’emetríeu?
45. ▲ Cerca les variants admeses dels condicionals [34]; si no n’hi ha, escriu Ø:
No ho hauria dit / haguera dit mai.
Jo ho debatria / Ø al parlament.
Hi aniria / iria cap al tard.
Jo no la n’exclouria / Ø per res.
Per gust, ara seria / fóra al cim més alt.
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L’indicatiu imperfet
46. ► Canvia l’imperfet de subjuntiu pel d’indicatiu [31]:
Si ara plogués / plovia, ens ben mullaríem.
Si ens moguéssim / movíem, gaire tombaríem la barca.
Si escrivissis / escrivies amb lletra clara, s’entendria.
Avisa’ns, si mai te’n desdiguessis / desdeies.
Podries tenir un accident, si et distraguessis / distreies .
47. ▼ Digues-ho en indicatiu imperfet per indicar un passat habitual [31]:
Somriuen sovint Î somrèiem sovint.
A vegades cau Î A vegades queia.
El seu èxit em complau Î El seu èxit em complaïa.
Duen unes arracades! Î En duien unes!
Amb les ulleres m’hi veig bé Î Amb les ulleres m’hi veia bé.
Bevem aigua Î En bevíem.
Recou el tall Î El recoïa.
M’assec al pedrís Î M’hi asseia.
Clou malament els sobres Î Els hi cloïa.
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Els temps compostos
48. ► Digues-ho en indicatiu perfet [6-8]:
L’aigua es corrompé Î S’ha corromput.
Produí massa cafè Î N’ ha produït massa.
Temíem els bombarders Î Els hem temut.
Ens convenceren Î Ens han convençut.
L’amanírem amb oli Î L’hi hem amanit.
Ens deceberen molt Î Ens han decebut molt.
Fou una bona idea Î Ho ha estat (sigut).
Vaig posar l’olla al foc i bullí Î La hi he posat i ha bullit.
49. ► Indica la perfecció mitjançant el futur compost [35a, 35b]:
Qui serà / haurà estat (sigut) ministre tindrà un bon futur.
Quan els percebran / hauran percebut ens ho faran saber.
Qui cabrà / haurà cabu a l’ascensor no haurà d’anar a peu.
Quan debatran / hauran debatut el projecte, canviarà la normativa.
Quan sàpiga / haurà sabut el resultat, us ho telefonaré.
Quan espremi / hauré o haurà espremut les taronges, ens en beurem el suc.
50. ▼ Com ho diries si hagués passat aquest matí [35c, 35b]?
La gresca decau Î Ha decaigut.
Dissolc la sal en aigua Î La hi he dissol / dissolta.
La cremallera s’escorre Î S’ ha escorregut.
Els duc la pasta Î Els l’ he dut / duta.
Reconec el lloc Î L’ he reconegut.
Prediu desgràcies Î N’ ha predit / predites.
La carpa apareix riu avall Î Hi ha aparegut.
Cou les mongetes Î Les ha cuit / cuites.
Et retreu la badada? Î Te l’ ha retret / retreta?
Incloc el pa en el menú Î L’hi he inclòs.
51. ▲ Digues-ho en perfet d’indicatiu: escriu les variants del participi [35]:
La seva mort el va commoure Î La seva mort l’ha commogut / commòs.
Van cabre al cistell Î Hi han cabut / Ø.
Van comparèixer a la festa Î Hi han comparegut / Ø.
Els va ben complànyer Î Els ha ben complanyut / Ø.
Va revendre els cotxes Î Els ha revenut(s) / revengut(s).
Va tòrcer els filferros Î Els ha tort o torts / Ø.
L’anell li va pertànyer Î Li ha pertangut / Ø.
Va emetre el reportatge Î L’ha emès / Ø.
La pilota va botre molt malament Î La pilota hi ha botut / Ø.
En Joan va complir els tractes Î En Joan els ha complert(s) / complit(s).
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52. ▼ Com ho diries, si hagués ocorregut aquest mes [35]?
Sofreix molt Î Ha sofert molt.
Estableixen un reglament nou Î N’han establert un de nou.
Va viure a Sants Î Hi ha viscut.
Va merèixer els premis Î Els ha merescut.
El tro li va infondre por Î Li n’ ha infós / infosa.
A la fi, va descloure els sobres Î A la fi, els ha desclòs / desclosos.
Es van desprendre dues teules Î Se n’ han desprès dues.
Va moldre el cafè Î L’ ha mòlt.
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