
VERBS VELARS 
 
Són els que tenen la primera persona del singular del present d’indicati u 
acabada en -c . Aquesta c es transforma en g en la primera persona del 
singular, i també apareix una g a la resta de les p ersones , en el present de 
subjuntiu , l’imperfet de subjuntiu , el pretèrit perfet d’indicatiu  i algunes 
persones de l’imperatiu .  
 

infinitiu present ind. present de 
subjuntiu 

imperfet de 
subjuntiu 

pretèrit perfet 
d’indicatiu 

conec conèixer 
coneixes 
coneix 
coneixem 
coneixeu 
coneixen 

conegu i 
conegu is 
conegu i 
coneguem 
coneguem 
conegu in 

conegués 
coneguessis 
conegués 
coneguéssim 
coneguéssiu 
coneguessin 

conegu í 
conegueres 
conegué 
coneguérem 
coneguéreu 
conegueren 

 
L’imperatiu  manté la consonant velar només en algunes persones .  
 

tu 
ell / ella  
nosaltres 
vosaltres 
ells / elles  

beu - coneix 
begu i - conegu i 
beguem - coneguem 
beveu - coneixeu 
begu in - conegu in 

 
La majoria de verbs amb formes velaritzades formen la segona 
persona  (singular i plural) de l’imperatiu sobre l’arrel no velar  (pren, preneu). 
La resta de persones de l’imperatiu es constitueixen sobre la forma velar que 
caracteritza aquest grup de verbs (prengui, prenguem, prenguin). 
 

   beguem    venguem 
beu  beveu ven  veneu 
begui  beguin 

  
vengui    venguin  

 
Quan les formes de l’imperatiu són negatives , són sempre velars  
(amb gu), ja que es construeixen amb el present de subjuntiu .  
 

beu aigua > no beguis aigua 
______________________________________________________________ 
 
Esmena, si cal, amb les expressions correctes les f rases següents: 
 
1. M’agradaria que entenguessis que amb aquesta actitud no es va enlloc. 
 
2. Volen que ens  venguemvenem els productes amb el mateix preu per no 

fer-nos competència. 
 
3. No  encengueuenceneu foc al bosc. Hi ha risc d’incendis. 
 
4. Empreu crema de protecció solar adequada al vostre tipus de pell i no us 

tragueutraieu la samarreta perquè fa de pantalla protectora. 
 



5. Et semblaria bé, que prenguéssim el te més tard? 
 
6. Ens interessa que l’inspector no us reconegui. 
 
7. Nois, m’han demanat que estengueuesteneu la roba abans de marxar. 
 
8. El director vol que no us mogueumoveu del vostre lloc d’observació durant 

tot l’assaig. 
 
9. M’agradaria que ho resolguessis tu mateix. 
 
10. És important que no beguis tant de vi durant els àpats. 
 
11. BeveuBegueu força però no begueubeveu alcohol. 
 
12. Cal que aprengueuapreneu anglès si voleu anar a Londres. 
 
13. Quantes vegades us he de dir que no us mogueu? 
 
14. El seu cap li ha impedit que difongui la notícia. 
 
15. Sempre explica sopars de duro. No cal que us el cregueucreieu. 
 
16. Caldria que prenguéssimprenéssim llegums més d’un cop a la setmana.  
 
17. Val més que incloguem aquesta partida en el pressupost d’enguany. 
 
18. Rumia-t’ho bé i no n’excloguis cap possibilitat. 
 
19. Tinc moltes ganes que els meus companys de feina et coneguin. 
 
20. Volia que vosaltres reconeguéssiureconeixéssiu que tot allò era fals. 
 
21. El metge ens ha prohibit taxativament que beguembevem alcohol. 
 
22. Mira, no us ofengueuofeneu, però aquest quadre el trobo molt lleig. 
 
23. Els implicats de la trama no volien que desapareguessin tots els diners 

d’aquesta manera. 
 
24. Aquesta casa és un desastre. VeneuVengueu-la ja! 
 
25. Mou el peu per veure si el tens trencat, però no el moguis fins que t’ho digui! 
 
26. No reprengueurepreneu el ritme fins que tots estiguin preparats. 
 
27. No vengueu els llibres del besavi: tenen molt de valor per a mi. 
 
28. EnceneuEncengueu el foc una altra vegada. Amb aquest vent s’apaga 

contínuament. 
 



29. VeneuVengueu tots els productes amb un descompte del 20% abans que 
acabin les rebaixes. 

 
30. No resolgueu els problemes amb la calculadora. Si els resoleu així, 

suspendreu l’examen. 
 
31. ResponeuRespongueu les preguntes que hi ha a continuació. 
 
32. Cal que obtingueu una autorització del jutge per poder embargar-li el sou. 


