VERBS DE LA TERCERA CONJUGACIÓ

Els verbs de la tercera conjugació segueixen dos paradigmes: un en què les tres
persones del singular i la tercera del plural del present d'indicatiu i del subjuntiu
porten la desinència després del radical, que és tònic, segons el model de dormir
(dormo, dorms, dorm, dormen), i un altre en què aquestes persones adopten un
increment tònic –eix entre el radical i la desinència, segons el model de partir
(parteixo, parteixes, parteix, parteixen).
Actualment, la majoria de verbs de la tercera conjugació segueixen el segon model,
amb increment, però hi ha casos en què, per raons dialectals, semàntiques o de
registre, la conjugació d'un verb amb increment o sense no és fixa i provoca dubtes
i vacil·lacions que les gramàtiques i els llibres d'estil han de tenir en compte.
El verb collir no porta increment. Malgrat que en la llengua parlada alguna vegada
se n'hi posi, especialment en els seus compostos acollir, escollir i recollir, es
considera una incorrecció.
 Entre dos productes iguals, el consumidor escolleix sempre el més
conegut.
 Entre dos productes iguals, el consumidor escull sempre el més
conegut.
Tot i que el verb sentir es conjuga sempre sense increment, hi ha una forta
tendència a posar-lo en algun dels seus compostos, com ara consentir, pressentir i
ressentir-se, però s'ha d'evitar. En canvi, en assentir i dissentir l'increment és ja la
forma acceptada com a preferent:
 No sé com els caps li consenteixen que surti a fumar tan sovint.
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 No sé com els caps li consenten que surti a fumar tan sovint.
~ Si ningú no hi dissent, la moció queda aprovada.
 Si ningú no hi dissenteix, la moció queda aprovada.
Actualment el verb sumir es conjuga sempre amb increment, igual que assumir,
però els altres compostos, consumir, presumir i resumir, encara admeten com a
secundària la conjugació sense increment:
~ Es presum que els posseïdors són titulars del dret en concepte del
qual posseeixen el bé.
 Es presumeix que els posseïdors són titulars del dret en concepte del
qual posseeixen el bé.
Quant al verb lluir, es conjuga sense increment quan significa 'brillar' i amb
increment quan significa 'exhibir':
 Quan em llevo al matí, encara llueixen els estels.
 Quan em llevo al matí, encara lluen els estels.
 El nostre establiment lluu el distintiu oficial de qualitat turística.
 El nostre establiment llueix el distintiu oficial de qualitat turística.
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