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ANAR 
 
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 

vaig 
vas 
va 
anem (anam) 
aneu (anau) 
van 
 

he anat 
has anat 
ha anat 
hem anat 
heu anat 
han anat 

 vagi (vaja) 
vagis (vages) 
vagi (vaja) 
anem 
aneu 
vagin (vagen) 

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

Imperfet Plusquamperfet  Imperfet Plusquamperfet 

anava 
anaves 
anava 
anàvem 
anàveu 
anaven 
 

havia anat 
havies anat 
havia anat 
havíem anat 
havíeu anat 
havien anat 

 anés (anàs) 
anessis (anesses, anassis) 
anés (anàs) 
anéssim (anéssem, anàssim) 
anéssiu (anésseu, anàssiu) 
anessin (anessen, anassin) 

hagués anat 
haguessis (haguesses) anat 
hagués anat 
haguéssim (haguéssem) anat 
haguéssiu (haguésseu) anat 
haguessin (haguessen) anat 

Passat simple Passat anterior  Imperatiu 

aní 
anares 
anà 
anàrem 
anàreu 
anaren 
 

haguí anat 
hagueres anat 
hagué anat 
haguérem anat 
haguéreu anat 
hagueren anat 

  
vés 
vagi (vaja) 
anem 
aneu (anau) 
vagin (vagen) 

Passat perifràstic Passat anterior perifràstic  Formes no personals 

 
Infinitiu 
anar 

 
Gerundi 
anant 

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

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

 

 
Infinitiu perfet 
haver anat  

 
Gerundi perfet 
havent anat 

 
Participi 
anat 
anada 
anats 
anades 

Futur Futur perfet  

aniré 
aniràs 
anirà 
anirem 
anireu 
aniran 

hauré anat 
hauràs anat 
haurà anat 
haurem anat 
haureu anat 
hauran anat 
 

 

Condicional Condicional perfet  

aniria 
aniries 
aniria 
aniríem 
aniríeu 
anirien 

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

 

 

 

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 

Fut.: 1 iré, 2 iràs, 3 irà, 4 irem, 5 ireu, 6 iran (sept.) 
Cond.: 1 iria, 2 iries, 3 iria, 4 iríem, 5 iríeu, 6 irien (sept.) 
Imperf. de subj.: 1 anara, 2 anares, 3 anara, 4 anàrem, 5 anàreu, 6 anaren (val.) 
 
  


