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Per i per a

• La preposició per a es fa servir:

— Davant de complements nominals que indiquen

finalitat o destinació.

Aquest és el dossier per a la regidora.

— Per introduir una noció de temps referida al futur.

Ho vull per a demà. Per a dijous que ve.

• La preposició per s’empra en la resta de casos. Aquests són alguns dels usos més comuns:

— Per indicar la causa o el mitjà davant de complements nominals.

No poden dormir pel soroll. Envia-m’ho per correu.

— Davant d’infinitius, tant si indica causa com finalitat.

Han fet un tríptic per repartir-lo entre la població.

— Per indicar el lloc.

La cursa té lloc pel passeig Marítim.

— Per indicar el temps d’una acció i introduir els mesos i les festivitats.

Per Nadal. Pel maig.

— En les oracions passives.

La moció ha estat aprovada pel Ple.

— Per expressar l’opinió.

Pel regidor, el projecte era inviable.

— En verbs que regeixen la preposició per.

Pateixo per ell.

— Amb el sentit de en pro de, mirant a, en favor de.

Un projecte per la pau.
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— Per indicar distribució o bescanvi.

Distribuir porta per porta. No decideixis per mi.

La pregunta del mes

Com n’hem de dir en català del *casc antic de la vila?

La resposta, com sempre, a La Píndola del mes que ve.

La resposta del mes passat

El mes passat us demanàvem com es tradueix en català l’expressió a medio plazo. En català hem de dir a

mitjà termini (i no *a mig termini). Recordeu que el mot *plaç no existeix. També fem servir altres

expressions amb el mot termini, com ara: a llarg termini, a curt termini, pagar a terminis...


