El verb que heu cercat es conjuga com TREURE o TRAURE
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

trec o trac
treus o traus
treu o trau
traiem
traieu
treuen o trauen

he tret
has tret
ha tret
hem tret
heu tret
han tret

tregui (traga)
treguis (tragues)
tregui (traga)
traguem
tragueu
treguin (traguen)

hagi (haja) tret
hagis (haja) tret
hagi (haja) tret
hàgim (hàgem) tret
hàgiu (hàgeu) tret
hagin (hagen) tret

Imperfet

Plusquamperfet

Imperfet

Plusquamperfet

treia
treies
treia
trèiem
trèieu
treien

havia tret
havies tret
havia tret
havíem tret
havíeu tret
havien tret

tragués (traguera)
traguessis (tragueres)
tragués (traguera)
traguéssim (traguérem)
traguéssiu (traguéreu)
traguessin (tragueren)

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

Passat simple

Passat anterior

traguí
tragueres
tragué
traguérem
traguéreu
tragueren

haguí tret
hagueres tret
hagué tret
haguérem tret
haguéreu tret
hagueren tret

Passat perifràstic

Passat anterior perifràstic

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

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

Futur

Futur perfet

trauré
trauràs
traurà
traurem
traureu
trauran

hauré tret
hauràs tret
haurà tret
haurem tret
haureu tret
hauran tret

Condicional

Condicional perfet

trauria
trauries
trauria
trauríem
trauríeu
traurien

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

Imperatiu
treu o trau
tregui (traga)
traguem
traieu
treguin (traguen)

Formes no personals
Infinitiu
treure o traure

Gerundi
traient

Infinitiu perfet
haver tret

Gerundi perfet
havent tret

Participi
tret
treta
trets
tretes

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.: 4 traem, 5 traeu (val.); 4 treim, 5 treis (bal.)
Pres. de subj.: 1 tragui, 2 traguis, 3 tragui, 6 traguin (nord-occ.)
Imperf. de subj.: 2 traguesses, 4 traguéssem, 5 traguésseu, 6 traguessen (val. i nord-occ.)
Plusq. de subj.: 2 haguesses t., 4 haguéssem t., 5 haguésseu t., 6 haguessen t. (val. i nord-occ.)
Imper.: 5 traeu (val.); 5 treis (bal.)
Ger.: traent (val.)
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