El verb que heu cercat es conjuga com JUGAR
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

jugo (jugue, jug)
jugues
juga
juguem (jugam)
jugueu (jugau)
juguen

he jugat
has jugat
ha jugat
hem jugat
heu jugat
han jugat

jugui (jugue)
juguis (jugues)
jugui (jugue)
juguem
jugueu
juguin (juguen)

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

Imperfet

Plusquamperfet

Imperfet

Plusquamperfet

jugava
jugaves
jugava
jugàvem
jugàveu
jugaven

havia jugat
havies jugat
havia jugat
havíem jugat
havíeu jugat
havien jugat

jugués (jugara, jugàs)
juguessis (jugares, jugassis)
jugués (jugara, jugàs)
juguéssim (jugàrem, jugàssim)
juguéssiu (jugàreu, jugàssiu)
juguessin (jugaren, jugassin)

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

Passat simple

Passat anterior

juguí
jugares
jugà
jugàrem
jugàreu
jugaren

haguí jugat
hagueres jugat
hagué jugat
haguérem jugat
haguéreu jugat
hagueren jugat

Passat perifràstic

Passat anterior perifràstic

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

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

Futur

Futur perfet

jugaré
jugaràs
jugarà
jugarem
jugareu
jugaran

hauré jugat
hauràs jugat
haurà jugat
haurem jugat
haureu jugat
hauran jugat

Condicional

Condicional perfet

jugaria
jugaries
jugaria
jugaríem
jugaríeu
jugarien

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

Imperatiu
juga
jugui (jugue)
juguem
jugueu (jugau)
juguin (juguen)

Formes no personals
Infinitiu
jugar

Gerundi
jugant

Infinitiu perfet
haver jugat

Gerundi perfet
havent jugat

Participi
jugat
jugada
jugats
jugades

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 jugui (sept.)
Imperf. de subj.: 2 juguesses, 4 juguéssem, 5 juguésseu, 6 juguessen (val. i nord-occ.)
Plusq. de subj.: 2 haguesses j., 4 haguéssem j., 5 haguésseu j., 6 haguessen j. (val. i nord-occ.)

Observacions
Comentaris i aclariments sobre trets específics d'aquest verb model
En la persona 1 del present d'indicatiu dels parlars baleàrics i de l'alguerès s'escriu c i no g en els verbs acabats en -igar a fi d'evitar la
pronúncia africada [t͡ʃ ] que podria tenir la terminació -ig: enraic (de enraigar; cf. enraig de enrajar), llic (de lligar; cf. llig de llegir), fumic,
intric, investic, oblic, pessic, tric, etc.
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