El verb que heu cercat es conjuga com CANVIAR
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

canvio (canvie, canvii)
canvies
canvia
canviem (canviam)
canvieu (canviau)
canvien

he canviat
has canviat
ha canviat
hem canviat
heu canviat
han canviat

canviï (canvie)
canviïs (canvies)
canviï (canvie)
canviem
canvieu
canviïn (canvien)

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

Imperfet

Plusquamperfet

Imperfet

Plusquamperfet

canviava
canviaves
canviava
canviàvem
canviàveu
canviaven

havia canviat
havies canviat
havia canviat
havíem canviat
havíeu canviat
havien canviat

canviés (canviara, canviàs)
canviessis (canviares, canviassis)
canviés (canviara, canviàs)
canviéssim (canviàrem, canviàssim)
canviéssiu (canviàreu, canviàssiu)
canviessin (canviaren, canviassin)

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

Passat simple

Passat anterior

canvií
canviares
canvià
canviàrem
canviàreu
canviaren

haguí canviat
hagueres canviat
hagué canviat
haguérem canviat
haguéreu canviat
hagueren canviat

Passat perifràstic

Passat anterior perifràstic

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

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

Futur

Futur perfet

canviaré
canviaràs
canviarà
canviarem
canviareu
canviaran

hauré canviat
hauràs canviat
haurà canviat
haurem canviat
haureu canviat
hauran canviat

Condicional

Condicional perfet

canviaria
canviaries
canviaria
canviaríem
canviaríeu
canviarien

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

Imperatiu
canvia
canviï (canvie)
canviem
canvieu (canviau)
canviïn (canvien)

Formes no personals
Infinitiu
canviar

Gerundi
canviant

Infinitiu perfet
haver canviat

Gerundi perfet
havent canviat

Participi
canviat
canviada
canviats
canviades

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 canviï (sept.)
Imperf. de subj.: 2 canviesses, 4 canviéssem, 5 canviésseu, 6 canviessen (val. i nord-occ.)
Plusq. de subj.: 2 haguesses c., 4 haguéssem c., 5 haguésseu c., haguessen c. (val. i nord-occ.)
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