
Fabricar
c---qu

Furgar
g----gu

Bromejar
j---g

Caçar
ç-----c

venir vendre fer estar

fabrico furgo bromejo Caço vinc venc faig estic

fabriques furgues bromeges caces véns vens fas estàs

fabrica furga bromeja caça ve ven fa està

fabriquem furguem bromegem cacem venim venem fem estem

fabriqueu furgueu bromegeu caceu veniu veneu feu esteu

fabriquen furguen bromegen cacen vénen venen fan estan

Caure veure Dir Servir
IR: EIX

tenir obrir posar omplir

caic Veig dic serveixo tinc obro poso omplo

caus veus dius serveixes tens obres poses omples

cau veu diu serveix té obre posa omple

caiem veiem diem servim tenim obrim posem omplim

caieu veieu dieu serviu teniu obriu poseu ompliu

cauen veuen diuen serveixen tenen obren posen omplen

trobar començar oblidar Beure donar menjar entendre pujar

trobo començo oblido bec dono menjo entenc pujo

trobes comences oblides beus dones menges entens puges

troba comença oblida beu dona menja entèn puja

trobem comencem oblidem bevem donem mengem entenem pugem

trobeu comenceu oblideu beveu doneu mengeu enteneu pugeu

troben comencen obliden beuen donen mengen entenen pugen

prendre Pentinar-se llegir anar saber ser Dir-se agradar

prenc Em pentino llegeixo vaig sé sóc Em dic M’agrada

prens Et pentines llegeixes vas saps ets Et dius T’agrada

pren Es pentina llegeix va sap és Es diu Li agrada

prenem Ens pentinem llegim anem sabem som Ens diem Ens agrada

preneu Us pentineu llegiu aneu sabeu sou Us dieu Us agrada

prenen Es pentinen llegeixen van saben són Es diuen Els agrada



Passar ploure creure tancar conduir Dutxar-se
passo crec tanco condueixo Em dutxo
passes creus tanques condueixes Et dutxes
passa Plou creu tanca condueix Es dutxa
passem creiem tanquem conduim Ens dutxem
passeu creieu tanqueu conduiu Us dutxeu
passen creuen tanquen condueixen Es dutxen

Afaitar-se Llevar-se agafar cantar llogar sentir
M’afaito Em llevo agafo canto llogo sento
T’afaites Et lleves agafes cantes llogues sents
S’afaita Es lleva agafa canta lloga sent
Ens afaitem Ens llevem agafem cantem lloguem sentim
Us afaiteu Us lleveu agafeu canteu llogueu sentiu
S’afaiten Es lleven agafen canten lloguen senten

Viure Estar-se voler poder estar dormir
visc M’estic vull puc estic dormo
vius T’estàs vols pots estàs dorms
viu S’està vol pot està dorm
vivim Ens estem volem podem estem dormim
viviu Us esteu voleu podeu esteu dormiu
Viuen S’estan volen poden estan dormen



Me ha gustado -- m’ ha agradat
Te ha gustado t’ ha agradat

He trabajado: he treballat
He hecho: he fet
He dormido: he dormit


