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No sé per què

En el llenguatge parlat, no fem cap distinció fonètica

entre per què i perquè. En el llenguatge escrit, però,

és important tenir clar quan hem d'utilitzar una

forma o l’altra.

Perquè

Perquè és una conjunció que pot indicar una causa

(en aquest cas és equivalent de ja que) o una finalitat

(i es pot substituir per les formes per tal que, a fi que, amb la finalitat que).

Es deu haver cansat molt, perquè no es mou del sofà. (Es deu haver cansat molt, ja que no es mou del sofà.) Indica causa.

Us convido a fer tot tipus de suggeriments perquè entre tots solucionem el conflicte. (Us convido a fer tot tipus de

suggeriments per tal que entre tots solucionem el conflicte.) Indica finalitat.

Perquè també es pot fer servir com a substantiu:

El perquè de tot plegat.

Per què

Per què (escrit en dos mots) és la preposició per més el pronom relatiu o interrogatiu què.

Quan què és un pronom relatiu es pot substituir per pel qual, per la qual, pels quals, per les quals

La raó per què ha dimitit no és clara. (La raó per la qual ha dimitit no és clara.)

Quan és un pronom interrogatiu es pot substituir per l'expressió per quin motiu.

Per què no vol venir?

No oblideu que en les interrogatives indirectes també es fa servir per què:

No sé per què no vol venir.

La pregunta del mes

Vejam si detecteu l’error de la frase següent:

L’Ajuntament ha decidit instal·lar un semàfor a la carretera, doncs aquesta mesura redueix la velocitat

dels vehicles i l'impacte sonor del trànsit.

La resposta, el mes que ve, a l’apartat “La resposta del mes passat” de La Píndola.

La resposta del mes passat

El mes passat us preguntàvem si les formes egoisme i altruista han de dur dièresi. Tot i que es produeix

un hiat (e-go-is-me i al-tru-is-ta) i semblaria que cal la dièresi per marcar-lo, egoisme i altruista no en

porten perquè el molts acabats en -ista i -isme no duen mai dièresi.


