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Perquè, per què o per a què?

Sempre l’hem d’escriure accentuat: perquè,
per què, per a què.

Fàcil de recordar!

Perquè o per què? Només escriurem per què
separat quan el puguem substituir per per
quina raó/per quin motiu  o per un pronom
relatiu.

Perquè
S’escriu junt quan equival a: ja que. Deu es-
tar malalt perquè avui no ha vingut. No surtis,
perquè plou. També s’escriu junt quan equival
a: a fi que, amb la finalitat que. Va venir
perquè li féssim un certificat. A més, s’escriu
junt quan va precedit per un article i equival a
raó o causa. No te’n sabria dir el perquè.

Per què
S’escriu separat quan equival a: per quina raó.
Per què no m’ajudes? No sé per què no se’n
va. També s’escriu separat quan equival a un
pronom relatiu (pel qual, per la qual, pels
quals, per les quals). Aquests són els motius
per què ha vingut (= aquests són els motius
pels quals ha vingut).

Per a què
Equival a: per a quina finalitat: No sé per a
què demanen diners.

Rigola
Faixa longitudinal que es construeix a la vora
d’una calçada, en prolongació de la superfí-
cie del paviment, destinada a conduir cap als
embornals l’aigua procedent de la mateixa
calçada i de la voravia. A Mollet en tenim dels
següents tipus:

- Peces de morter de ciment de color blanc,
habitualment de 30 cm d’amplada. Són les
que s’han posat a les Pruneres i a l’avinguda
de Gaudí.

- Peces de morter de color negre. S’utilitzen
habitualment per senyalitzar passos soterrats
en les cruïlles dels carrers. S’han col·locat
davant dels
jutjats, ja que la
vorera i la
calçada estan
en un mateix
pla i es volia uni-
ficar el color de
la rigola i de
l’asfalt.

-  Formigó. Es treballa en el mateix espai on
es fa. Són les rigoles que fins ara s’han posat
a Mollet.
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http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/124/ Diccionari de geografia física, que
aplega més de dos mil termes pertanyents bàsicament a les àrees de la biogeografia, la
ciència de sòl, la climatologia, la geomorfologia i la hidrologia. Cada article terminològic
conté, a més de la denominació catalana, les equivalències en castellà, francès i anglès,
la definició i notes explicatives. Com a complement, hi ha una vintena de quadres  que
contenen més d’un miler de termes catalans.
http://www.gencat.cat/llengua/vivimjunts  Guia didàctica per a la utilització de les làmines
Vivim junts, col·lecció de materials per treballar l’ús de la llengua catalana entre la pobla-
ció immigrada. La guia s’estructura entorn de 23 làmines que presenten diàlegs sobre
activitats quotidianes.
http://www.lexilogos.com/catalan_langue_dictionnaires.htm  Enllaç a l’apartat català del
web francès Lexilogos, amb recursos sobre multilingüisme i multiculturalitat. Conté te-
clats virtuals en alfabets no llatins: àrab, ciríl·lic..., indicacions de fonètica i  informació
sociocultural. A l’apartat de l’alfabet català, hi ha la ela geminada en un sol caràcter.

Al número anterior preguntàvem què volia
dir l’ase de Buridan. La solució correcta era
la 4: Persona que no es defineix. L’encertant
va ser Dani Aranda, del grup Defensa de
Rèptils i Amfibis de Gallecs, DRAG. El que
preguntem aquest cop és:

Què vol dir a sardinell?

1. Viatgers de metro en hores punta.

2. Maons o pedres disposades en
cantell.

3. Tipus d’àpat que té les sardines com
a ingredient principal.

4. Comiat típic de la regió nord-est de
Sardenya, equivalent a a reveure.

La persona que l’encerti i guanyi el concurs
tindrà de premi el llibre Guia dels arbres
d’interès local de Mollet del Vallès, del
CEM.

Tartufisme
Hipocresia, falsedat. Va fer un discurs
trufat del tartufisme més infame, i encara
volia que el creguéssim.

Ibuprofèn

F à r m a c
a n t i i n f l a -
matori no
es tero ïda l
derivat de
l’àcid pro-
piònic que
s’anomena
ibuprofèn.

Ploure a bots i barrals

Com que aquest any el mes de juliol va
ser força plujós, parlarem de l’expressió
Ploure a bots i barrals, que significa
ploure molt fort, fer un gran xàfec.

Els barrals i els bots són dues menes de
recipients utilitzats per contenir líquids i
l’expressió suggereix la idea d’algú abo-
cant aigua des del cel. Al País Valencià i
a les Illes Balears també en diuen plou-
re a poalades (els poals són galledes).

El dissabte 30 de juliol va ploure a bots
i barrals.

 I. Garcia


