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4. MORFOLOGIA VERBAL 

 

INTRODUCCIÓ A LA MORFOLOGIA VERBAL LLATINA 

 
El conjunt de formes que constitueixen un paradigma verbal s’anomena conjugació. 

En llatí hi ha quatre conjugacions regulars que es diferencien per l’última lletra del 

lexema: 

CONJUGACIÓ LEXEMA ACABAT EN: 

1a. -ā Ex.: amā-   amar 
2a. -ē Ex.: habē- haver 
3a. consonant  Ex.: reg- regir 
 -ŭ Ex.: instrŭ- instruir 
3a. mixta -ĭ Ex.: facĭ- fer 
4a. acabat en -ī Ex.: audī- oir 

 

•  Veus 

Cada conjugació té dues veus: la veu activa i la veu passiva. Hi ha en llatí, a més, un 

grup de verbs, anomenats deponents, que tenen forma passiva i significat actiu. 

  VEUS 

Activa 
Passiva 
Deponent 

 

•  Modes verbals 

Cada veu té tres modes personals i en quatre modes o formes nominals.  

 

 

 

 

 

MODES 

PERSONALS R NOMINALS 

Indicatiu Infinitiu 

Subjuntiu Gerundi 

Imperatiu Supí 

 Participi 
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•  Temps 

Les diferents nocions temporals referides al present, al passat i al futur, es troben 

tant en els modes personals com en les formes nominals. 

 TEMPS 

Present Pret. perfet 

Pret. imperfet Pret. plusquamperfet 

Fut. imperfet Fut. perfet 

 

 

 

•  Persones  

Les persones verbals són tres: 

– En singular: jo (1a.), tu (2a.), ell / ella / allò / aquella cosa (3a.)  

– En plural: nosaltres (1a.), vosaltres  (2a.) i ells / elles / aquelles coses (3a.). 

Els temps verbals dels modes personals afegeixen als seus lexemes morfemes 
desinencials.  

DESINÈNCIES GENERALS Nombre Persona
VEU ACTIVA VEU PASSIVA 

1a. -ō / -m - ōr  / -r 
2a. -s -rĭs  / -rĕ Singular 

3a. -t -tŭr 
1a. -mŭs -mŭr 
2a. -tĭs -mĭnī Plural 

3a. -nt -ntŭr 
 

DESINÈNCIES 

IMPERATIU Nombre Persona PRETÈRIT PERFET 
D’INDICATIU 
(ACTIVA) ACTIVA PASSIVA 

1a. -ī –– –– 

2a. -īstī -tō -rĕ / -tor Singular 

3a. -ĭt -tō -tor 

1a. -īmŭs –– –– 

2a. -īstĭs -tĕ / -tōtĕ –– Plural 

3a. -ērūnt / -ērĕ -ntō -ntōr 
Entre el lexema i el morfema personal pot haver-hi: 
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– morfemes temporals,  

– una vocal d’unió (anomenada també ‘vocal temàtica’) 

ama-ba-m ‘<jo> estimava’, està format pels elements següents: 

 lexema:  ama-  

Ex.: 

 morfema temporal: -ba-  

  morfema desinencial: -m  
     
 reg-i-s ‘<tu> regeixes’, està format pels elements següents: 

  lexema:  reg-  

  vocal d’unió: -i-  

  morfema desinencial: -s  

     
 audi-e-ba-m ‘<jo> sentia’   

  lexema:  audi-  

  vocal d’unió: -e-  

  morfema temporal: -ba-  

  morfema desinencial: -m  

 

•  Temes 

La formació dels temps verbals s’agrupa en temes: tema de present (anomenat 

també infectum ‘inacabat’), tema de perfet (perfectum ‘acabat’) i tema de supí. La 

distribució dels temps segons el tema al qual pertanyen és la següent:  
 

VEU ACTIVA 
MODES 

TEMA INDICATIU SUBJUNTIU IMPERATIU INFINITIU GERUNDI SUPÍ PARTICIPI  
present present present 

pret. imperfet pret. imperfet ––– Tema de 
present 

futur imperfet ––– futur  
present X ––– present 

pret. perfet pret. perfet ––– 

pret. plusq. pret. plusq. ––– Tema de 
perfet 

futur perfet ––– ––– 
perfet ––– ––– –– 

Tema de 
supí 
 

––– ––– ––– futur ––– X futur 
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VEU PASSIVA 
MODES 

TEMA INDICATIU SUBJUNTIU IMPERATIU INFINITIU PARTICIPI  
present present present present ––– 
pret. imperfet pret. imperfet ––– ––– ––– 

Tema de 
present 

futur imperfet ––– futur  ––– futur 

Tema de 
perfet 

El tema de perfet en veu passiva 
es forma amb el participi de 
perfet + el verb sum ––– 

El tema de perfet en veu 
passiva es forma amb el 
participi de perfet + el 
verb sum 

––– 

Tema de 
supí 
 

––– ––– ––– futur perfet 

 
 
•  Enunciat dels verbs  

Per a diferenciar des d’un punt de vista formal les quatre conjugacions, des d’antic 

hom dóna per a cada verb un enunciat concret constituït per cinc formes, la primera 

de les quals, acabada majoritàriament en –o, és la 1a. persona del singular del present 

d’indicatiu de la veu activa.  

Així, per a trobar en el diccionari el significat d’un verb, aquest s’haurà de cercar, a 

diferència del que succeeix en català, per l’esmentada 1a. pers. del sing. del present 

d’indicatiu de la veu activa. 

Ex.: amo  ‘estimo’ (1a. conjugació) 
 habĕo ‘tinc’ (2a.        “         ) 
 rego  ‘governo’ (3a.        “         ) 
 capĭo  ‘agafo’ (3a. mixta  “     )         
 audĭo  ‘sento’ (4a.        “         ) 

Tots els verbs, excepte els deponents, s’enuncien en veu activa. Les formes que 

apareixen a l’enunciat complet d’un verb llatí són les següents: 

ENUNCIAT COMPLET DELS VERBS     

1a. persona del PRESENT D’INDICATIU 

2a. persona del PRESENT D’INDICATIU 

PRESENT D’INFINITIU 

1a. persona del PRETÈRIT PERFET D’INDICATIU 

Acusatiu de SUPÍ 
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Ex.: 1a.  amo amas amāre amāui amātum. 
 2a. habĕo habes habēre habŭi habĭtum. 
 3a. rego regis regĕre rexi rectum. 
 3a. mixta  capĭo capis capĕre cepi captum 
 4a.  audĭo audis audīre audī(u)i audītum. 

 

Els diccionaris donen un enunciat generalment reduït a tres formes, les corresponents 

al tema de present, al tema de perfet i al tema de supí:  

ENUNCIAT REDUÏT DELS VERBS       

1a. persona del PRESENT D’INDICATIU 

1a. persona del PRETÈRIT PERFET D’INDICATIU 

Acusatiu de SUPÍ 

 

Ex.: 1a.  amo amāui amātum 
 2a. habĕo habŭi habĭtum 
 3a. rego rexi rectum 
 3a. mixta  capĭo cepi captum 
 4a. audĭo audī(u)i audītum 

 

Pel que fa als verbs de la 1a. i 4a. conjugacions, en aquells verbs que són idèntics al 

paradigma del verb model, els diccionaris, de vegades, solament donen com a 

informació la conjugació a la qual pertanyen. Ex.: amo (1), audĭo (4). 
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