
TERCERA CONJUGACIÓ. MODEL PUR I INCOATIU

Els  verbs  de  la tercera conjugació  presenten  dos  models  de conjugació,  el  pur i 
l'incoatiu. El paradigma  pur  es  conjuga afegint  els  morfemes corresponents a  continuació  de 
l'arrel. L'incoatiu, en canvi, afegeix un increment, una partícula,  entre l'arrel  i el morfema en les 
formes del present d'indicatiu i  de subjuntiu  i en les persones 1a, 2a, 3a i 6a. La major part  dels 
verbs  de  la  3a  conjugació són incoatius;  n'hi  ha  en  canvi d'altres   que  presenten  les  dues 
formes;  totes   dues   són admissibles  en  la  llengua  estàndard.  Observeu  els  diversos 
paradigmes, el pur i l'incoatiu al costat d'un verb regular de la 1a  conjugació.  Fixeu-vos  en els 
morfemes  de  1a  persona  del present  d'indicatiu;  en  la 1a  conjugació   0  (Baleàric),  -e 
(valencià  general),  -o (valencià  septentrional,  català  nord-occidental,  català  central),  -i 
(rossellonès);  en  la  3a  0 (Baleàric  i  valencià  general) i  -o  (valencià  septentrional, català 
nord-occidental, català central), -i (rossellonès). 

          DORM-IR                        DIRIG-IR

dorm/-o/-i    dorma        dirig-esc/-eixo/-i  dirigesca
dorm-s        dormes        dirig-eix-es          dirigesques
dorm          dorma          dirig-eix               dirigesca
dorm-im       dormim     dirig-im                dirigim
dorm-iu       dormiu       dirig-iu                 dirigiu
dorm-en       dorma        dirig-eix-en          dirigesquen

                                                                     MENJ-AR

                                                          meng-e/-o/-i        menge
                                                          meng-es              menges

          menj-a                 menge
                                                          meng-em             mengem
           meng-eu              mengeu
                                                          meng-en              mengen

Verbs   més  usats  que  presenten  doble  paradigma:   LLEGIR,   AFEGIR,  FREGIR, 
VESTIR.  El  subestàndard valencià tendeix  a  usar  les formes pures d'aquests verbs.
 

                   LLEG-IR

              llig          llegesc
              lliges       llegeixes
              llig           llegeix
              llegim      llegim
              llegiu       llegiu
              lligen       llegeixen
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RECOMANACIONS  D'ÚS:  L'escriptura  d'aquests  verbs  presenta  algunes  diferències 
respecte de la pronúncia valenciana. Les formes  més estàndard  són les que hem transcrit més 
amunt, n'hi ha  d'altres que  podeu  trobar també en alguns escrits menys  formals  i  que s'ajusten 
més a la pronúncia, són aquestes:
               

                               DIRIGIR

Present d'indicatiu                    Present de subjuntiu

dirigisc                                        dirigisca 
dirigixes                                      dirigisques 
dirigix                                         dirigisca 
dirigim                                        dirigim
dirigiu                                         dirigiu
dirigixen                                     dirigisquen 

 Com  a  norma d'ús oral, realitzarem aquestes  formes  segons  la pronúncia valenciana, 
però les escriurem seguint el paradigma  més formal, és a dir, amb increment -eix.
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