El verb que heu cercat es conjuga com APARÈIXER
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

aparec
apareixes
apareix
apareixem
apareixeu
apareixen

he aparegut
has aparegut
ha aparegut
hem aparegut
heu aparegut
han aparegut

aparegui (aparega)
apareguis (aparegues)
aparegui (aparega)
apareguem
aparegueu
apareguin (apareguen)

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

Imperfet

Plusquamperfet

Imperfet

Plusquamperfet

apareixia
apareixies
apareixia
apareixíem
apareixíeu
apareixien

havia aparegut
havies aparegut
havia aparegut
havíem aparegut
havíeu aparegut
havien aparegut

aparegués (apareguera)
apareguessis (aparegueres)
aparegués (apareguera)
apareguéssim (apareguérem)
apareguéssiu (apareguéreu)
apareguessin (aparegueren)

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

Passat simple

Passat anterior

apareguí
aparegueres
aparegué
apareguérem
apareguéreu
aparegueren

haguí aparegut
hagueres aparegut
hagué aparegut
haguérem aparegut
haguéreu aparegut
hagueren aparegut

Passat perifràstic

Passat anterior perifràstic

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

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

Futur

Futur perfet

apareixeré
apareixeràs
apareixerà
apareixerem
apareixereu
apareixeran

hauré aparegut
hauràs aparegut
haurà aparegut
haurem aparegut
haureu aparegut
hauran aparegut

Condicional

Condicional perfet

apareixeria
apareixeries
apareixeria
apareixeríem
apareixeríeu
apareixerien

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

Imperatiu
apareix
aparegui (aparega)
apareguem
apareixeu
apareguin (apareguen)

Formes no personals
Infinitiu
aparèixer

Gerundi
apareixent

Infinitiu perfet
haver aparegut

Gerundi perfet
havent aparegut

Participi
aparegut
apareguda
apareguts
aparegudes

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
Imperf. de subj.: 2 apareguesses, 4 apareguéssem, 5 apareguésseu, 6 apareguessen (val. i nord-occ.)
Plusq. de subj.: 2 haguesses a., 4 haguéssem a., 5 haguésseu a., 6 haguessen a. (val. i nord-occ.)
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