Usos de perquè / per què / per a què
Nivell D, OC de Blanes

USOS DE PERQUÈ / PER QUÈ / PER A QUÈ:

1.

PERQUÈ:

pot ser una conjunció o un nom

1.1. PERQUÈ conjunció: expressa causa (es pot substituir per ja que) o finalitat (substituir
per a fi que, amb la finalitat que).
Causa: S’han hagut de comprar un PC perquè aquest programa no és aplicable a un
Mac.(noteu que el verb va en indicatiu)

Finalitat: Va deixar de treballar perquè li concedissin la beca (noteu que el verb va en
subjuntiu)
En aquesta mena de frases afirmatives, no és correcte utilitzar per a què (per a que no
existeix): *Va deixar de treballar per a què li concedissin la beca
1.2. PERQUÈ nom: equival a la raó, la causa i, com a substantiu, porta article i pot adoptar
la forma de plural:
No entenc el perquè del teu comportament (la raó, la causa)
No em va explicar els perquès de la seva decisió
2.

PER QUÈ: Pot ser dues coses:
2.1.: PER + pronom interrogatiu: l’utilitzem per fer les interrogacions directes i les
indirectes:
Per què sempre arribes tard?
No entenc per què sempre arribes tard (* no entenc perquè sempre arribes tard / No vull
quedar amb tu perquè sempre arribes tard : aquí sí que és causal)
2.2. PER + pronom relatiu, i equival a: pel qual, per la qual, ples quals, per les quals, per
on. Ex:
Avui sabrem el motiu per què va presentar la dimissió (pel qual)
No recordaven la causa per què no es va editar el llibre (per la qual)
Els motius per què van discutir no han transcendit (pels quals)
Les raons per què no vol presentar-se a la plaça, no les sap ningú (per les quals)
El passadís per què hem passat aquest matí és el més estret de la facultat (per on)
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3.

PER A QUÈ: és la preposició composta PER A + pronom interrogatiu QUÈ
(significa per a quina cosa). Es fa servir en oracions interrogatives directes o
indirectes amb la idea de destinació o finalitat. Ex:
Per a què serveix això? / Explica’m per a què serveix aquesta màquina / Alcades,
per a què?
“Per a què” no és correcte en frases afirmatives que expressen finalitat: Vinc
perquè m’expliquis per a què serveix aqueta màquina / què va passar... (noteu que
el verb del perquè va en subjuntiu), i no pas: * vinc per a què m’expliquis...
Si la frase afirmativa és de relatiu, s’admet per a què, tot i que no és gaire
recomanable:
El departament per al qual treballo fa docència / per a què treballo
Fora d’aquest cas de relatiu, en oracions afirmatives amb valor final, val més fer
servir la conjunció perquè i un verb en subjuntiu:
Obro la bases de dades perquè en vegis els registres (*per a què vegis els registres
/ *per a que vegis els registres). Passar els exercicis en paper:

