
Perífrasis d’obligació 

(present) 
Haver de + infinitiu             Caldre + infinitiu 
   

jo   haig o he de portar Cal portar 

tu   has de portar 

ell, ella, vostè ha de portar 

nosaltres  hem de portar          

vosaltres  heu de portar 

ells, elles, vostès  han de portar   
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Perífrasis d’obligació 

(imperfet) 

 Haver de + infinitiu             Caldre + infinitiu 
   

jo   havia de portar   Calia portar 

tu   havies de portar 

ell, ella, vostè havia de portar 

nosaltres  havíem de portar          

vosaltres  havíeu de portar 

ells, elles, vostès  havien de portar   
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Perífrasis d’obligació 

(passat recent) 
Haver de + infinitiu             Caldre + infinitiu 
   

jo   he hagut de portar          Ha calgut portar 

tu   has hagut de portar 

ell, ella, vostè ha hagut de portar 

nosaltres  hem hagut de portar          

vosaltres  heu hagut de portar 

ells, elles, vostès  han hagut de portar   
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Perífrasis d’obligació 

(passat llunyà) 
Haver de + infinitiu             Caldre + infinitiu 
   

jo   vaig haver de portar  Va caldre portar 

tu   vas haver de portar 

ell, ella, vostè va haver de portar 

nosaltres  vam haver de portar          

vosaltres  vau haver de portar 

ells, elles, vostès  van haver de portar   
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Perífrasis d’obligació 

(futur) 
Haver de + infinitiu             Caldre + infinitiu 
   

jo   hauré de portar  Caldrà portar 

tu   hauràs de portar 

ell, ella, vostè haurà de portar 

nosaltres  haurem de portar          

vosaltres  haureu de portar 

ells, elles, vostès  hauran de portar   
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Perífrasis d’obligació 

(condicional) 
Haver de + infinitiu             Caldre + infinitiu 
   

jo   hauria de portar  Caldria portar 

tu   hauries de portar 

ell, ella, vostè hauria de portar 

nosaltres  hauríem de portar          

vosaltres  hauríeu de portar 

ells, elles, vostès  haurien de portar   
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Perífrasis d’obligació 

(present de subjuntiu) 
Haver de + infinitiu             Caldre + infinitiu 
   

jo   hagi de portar  Calgui portar 

tu   hagis de portar 

ell, ella, vostè hagi portar 

nosaltres  hàgim de portar          

vosaltres  hàgiu de portar 

ells, elles, vostès  hagin de portar   

  
  

  

 

Servei Local de Català de Sant Andreu de la Barca 

Elemental 2 – Unitat 6 



Perífrasis d’obligació 

(imperfet de subjuntiu) 
Haver de + infinitiu             Caldre + infinitiu 
   

jo   hagués de portar Calgués portar 

tu   haguessis de portar 

ell, ella, vostè hagués de portar 

nosaltres  haguéssim de portar          

vosaltres  haguéssiu de portar 

ells, elles, vostès  haguessin de portar   
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