ESCRIURE
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

escric
escrius
escriu
escrivim
escriviu
escriuen

he escrit
has escrit
ha escrit
hem escrit
heu escrit
han escrit

escrigui (escriga)
escriguis (escrigues)
escrigui (escriga)
escriguem
escrigueu
escriguin (escriguen)

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

Imperfet

Plusquamperfet

Imperfet

Plusquamperfet

escrivia
escrivies
escrivia
escrivíem
escrivíeu
escrivien

havia escrit
havies escrit
havia escrit
havíem escrit
havíeu escrit
havien escrit

escrivís o escrigués (escriguera)
escrivissis o escriguessis (escrigueres)
escrivís o escrigués (escriguera)
escrivíssim o escriguéssim (escriguérem)
escrivíssiu o escriguéssiu (escriguéreu)
escrivissin o escriguessin (escrigueren)

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

Passat simple

Passat anterior

escriví o escriguí
escrivires o escrigueres
escriví o escrigué
escrivírem o escriguérem
escrivíreu o escriguéreu
escriviren o escrigueren

haguí escrit
hagueres escrit
hagué escrit
haguérem escrit
haguéreu escrit
hagueren escrit

Passat perifràstic

Passat anterior perifràstic

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

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

Futur

Futur perfet

escriuré
escriuràs
escriurà
escriurem
escriureu
escriuran

hauré escrit
hauràs escrit
haurà escrit
haurem escrit
haureu escrit
hauran escrit

Condicional

Condicional perfet

escriuria
escriuries
escriuria
escriuríem
escriuríeu
escriurien

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

Imperatiu
escriu
escrigui (escriga)
escriguem
escriviu
escriguin (escriguen)
Formes no personals
Infinitiu
escriure

Gerundi
escrivint

Infinitiu perfet
haver escrit

Gerundi perfet
havent escrit

Participi
escrit
escrita
escrits
escrites

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 escriguesses, 4 escriguéssem, 5 escriguésseu, 6 escriguessen (val. i nord-occ.)
Plusq. de subj.: 2 haguesses e., 4 haguéssem e., 5 haguésseu e., 6 haguessen e. (val. i nord-occ.)
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