El verb que heu cercat es conjuga com CANTAR
La taula recull les formes verbals més generals i les variants de referència principals. En la presentació de cada temps verbal,
apareixen enllaçades per la conjunció o diverses variants, les quals són totes vàlides, encara que presentin diferències en la distribució
geogràfica o en el valor estilístic. En canvi, apareixen entre parèntesis les variants pròpies almenys d’una de les grans varietats de la
llengua catalana i que tenen una llarga tradició.

Indicatiu

Subjuntiu

Present

Perfet

Present

Perfet

canto (cante, cant)
cantes
canta
cantem (cantam)
canteu (cantau)
canten

he cantat
has cantat
ha cantat
hem cantat
heu cantat
han cantat

canti (cante)
cantis (cantes)
canti (cante)
cantem
canteu
cantin (canten)

hagi (haja) cantat
hagis (hages) cantat
hagi (haja) cantat
hàgim (hàgem) cantat
hàgiu (hàgeu) cantat
hagin (hagen) cantat

Imperfet

Plusquamperfet

Imperfet

Plusquamperfet

cantava
cantaves
cantava
cantàvem
cantàveu
cantaven

havia cantat
havies cantat
havia cantat
havíem cantat
havíeu cantat
havien cantat

cantés (cantara, cantàs)
cantessis (cantares, cantassis)
cantés (cantara, cantàs)
cantéssim (cantàrem, cantàssim)
cantéssiu (cantàreu, cantàssiu)
cantessin (cantaren, cantassin)

hagués (haguera) cantat
haguessis (hagueres) cantat
hagués (haguera) cantat
haguéssim (haguérem) cantat
haguéssiu (haguéreu) cantat
haguessin (hagueren) cantat

Passat simple

Passat anterior

cantí
cantares
cantà
cantàrem
cantàreu
cantaren

haguí cantat
hagueres cantat
hagué cantat
haguérem cantat
haguéreu cantat
hagueren cantat

Passat perifràstic

Passat anterior perifràstic

vaig cantar
vas o vares cantar
va cantar
vam o vàrem cantar
vau o vàreu cantar
van o varen cantar

vaig haver cantat
vas o vares haver cantat
va haver cantat
vam o vàrem haver cantat
vau o vàreu haver cantat
van o varen haver cantat

Futur

Futur perfet

cantaré
cantaràs
cantarà
cantarem
cantareu
cantaran

hauré cantat
hauràs cantat
haurà cantat
haurem cantat
haureu cantat
hauran cantat

Condicional

Condicional perfet

cantaria
cantaries
cantaria
cantaríem
cantaríeu
cantarien

hauria o haguera cantat
hauries o hagueres cantat
hauria o haguera cantat
hauríem o haguérem cantat
hauríeu o haguéreu cantat
haurien o hagueren cantat

Imperatiu
canta
canti (cante)
cantem
canteu (cantau)
cantin (canten)

Formes no personals
Infinitiu
cantar

Gerundi
cantant

Infinitiu perfet
haver cantat

Gerundi perfet
havent cantat

Participi
cantat
cantada
cantats
cantades

Altres variants
Formes que tenen un cert arrelament en alguna de les grans varietats geogràfiques, malgrat que no gaudeixen de la mateixa tradició
que les anteriors
Pres. d’ind.: 1 canti (sept.)
Imperf. de subj.: 2 cantesses, 4 cantéssem, 5 cantésseu, 6 cantessen (val. i nord-occ.)
Plusq. de subj.: 2 haguesses c., 4 haguéssem c., 5 haguésseu c., 6 haguessen c. (val i nord-occ.)
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Observacions
Comentaris i aclariments sobre trets específics d’aquest verb model
Matar també admet el participi mort sempre que aquest participi s'interpreti d'una manera agentiva (He mort el llop!; Ara sí que m'has
mort!). El verb donar pot presentar també la forma arcaica de present de subjuntiu 3 do (Déu-n'hi-do!). El participi de despertar en
parlars baleàrics és despert. En la persona 1 del present d’indicatiu dels parlars baleàrics, usar fa ús i els radicals acabats en -l·l, -nn i ss es redueixen, respectivament, a -l, -n i -s: vacil (de vacil·lar), nan (de nannar), pas (de passar); es manté, en canvi, la terminació -rr:
amarr (de amarrar); en els verbs acabats en -enar, -esar, -osar i -ossar aquesta forma verbal s’escriu generalment amb accent greu si
és polisil·làbica (remèn, aburgès, supòs, desglòs), però té accent agut en els verbs berenar, emborrossar, ensossar, entrenar,
espicossar, estrenar, gangrenar, hidrogenar, ordenar, oxigenar, tondossar i derivats, en els derivats de frenar i pesar, i en els acabats
en -bossar, a més dels acabats en -essar, llevat de disfrès.
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