
SINÓ / SI NO / DONCS / PER QUÈ / PERQUÈ / PER A QUÈ / 
QUE / QUÈ

• SINÓ  O una cosa o l’altra, no pot ser les dues. Es pot traure el NO i la frase continua tenint el  
mateix significat.

- No vull gambes, sinó clòtxines  no vull gambes, sí clòtxines.

• SI NO  És una condició. Si es trau el NO, la frase perd e sentit.

- Si no t’ho menges no creixeràs  si t’ho menges no creixeràs.

• DONCS  Si es pot dir “perquè o ja que” no s’utilitza.

- Si no t’agraden les festes, doncs no vages.

• PERQUÈ  Pot funcionar com a conjunció causal (es pot substituir per “ja que”) o final (es pot 
substituir per “a fi que”), o pot funcionar com a substantiu..

Conjunció causal
• No ha vingut perquè plovia / No ha vingut ja que plovia.
• Vol anar a classe perquè si no, no tindrà els apunts / Vol anar a classe ja que si no...

Conjunció final
• Si et porte pa és perquè te’l menges.

Substantiu (motiu)
• No ha vingut i encara no sé el perquè.

• PER QUÈ  Interrogatiu o relatiu. Si té funció relativa es pot substituir per “pel qual”.

Interrogatiu
- Per què vols això?

Relatiu
- El pont per què passes és nou / El pont pel qual passes és nou.
- S’ignoren les causes per què va morir / S’ignoren les causes per les quals va morir.

• PER A QUÈ  Només s’utilitza en frases interrogatives.

- Bé  Per a què vols això?
- Malament  Et compraré el diari per a què te’l lliges (Bé: Et compraré el diari perquè te’l 

lliges).

• QUE  Explicatiu, va entre comes: preposició + el que / aquell que...



• QUÈ  Especificatiu, no va entre comes: preposició + què... Es pot substituir per ‘el qual’, ‘la 
qual’, i els seus plurals.

- Aqueix és l’autobús en què sempre ve Xavi  Aqueix és l’autobús en el qual sempre ve...

• QUÈ  Interrogatiu porta accent, però alerta, si es pot substituir per ‘quina’ no és correcte posar 
‘què’.

- Bé  Què vols fer?
- Malament  Què pel·lícula vols veure?
- Bé  Quina pel·lícula vols veure?


