
LLENGUA NACIONAL - núm. 66 - I TRIMESTRE DEL 2009    17

LÈXIC

Els mots que i què
Albert Jané

Vet ací un esquema distributiu 
dels valors dels mots que (àton 
o feble) i què (tònic o fort):

Que
El mot àton que, escrit sense accent, 

fa, essencialment, de pronom relatiu i de 
conjunció.

Com a pronom relatiu representa 
el subjecte, el complement directe o el 
com plement de temps de les oracions 
re la tives adjectives.

que més llibres va signar era una 
dona.

que van comprar amenaça ruïna.
que em vaig casar.

També forma part del conjunt cosa 
que -
cedent és tota una oració.

cosa que em té 
molt preocupat.

En les oracions relatives adjectives, 

nom, el relatiu àton que només pot anar 
el que, la que, 

els que i les que) quan entre les dues par-

la (noia) que
són germanes.

les (factures) que vin-
dran, carregueu-les al meu compte.

Però es considera totalment incor-
el que, la que, els 

que i les que fent de complement prepo-

en la que vaig participar era 
clandestina. 

al que em vaig adreçar no 
em va fer cap cas. 

de la que et vaig parlar no 
és gens segura. 

amb les que col-
labora.

En aquests casos cal usar el relatiu 
compost, el qual, la qual, els quals i les 
quals, o bé els relatius forts, qui per a 
les persones i què per a les coses. Per 

en la qual (o en què) vaig parti-
cipar era clandestina. 

al qual (o a qui) em vaig 
adreçar no em va fer cap cas.

de la qual (o de què) et vaig 
parlar no és gens segura. 

amb les quals (o 
amb qui) col·labora.

El conjunt el que (invariable) és també 
normal en les oracions dites relatives 
substantives, que no tenen antecedent, 
fent de subjecte o de qualsevol comple-

-
lent a allò que (o, a vegades, això que):

El que (o allò que) va passar era molt 
estrany.
El que (o allò que) vam veure no estava 
previst.

del que (o d’allò que) sé 
del cert.

en el que (o en allò que) 
no els importa. 
El que (o això que

consideren poc recomanable, el conjunt 
el que -
tives substantives, com a equivalent de 
qui o el qui, és a dir, com a designació 
personal:

els que (o, millor, 
els qui) tinguin la documentació en regla.
Les que (o, millor, les qui
eren les nenes de poble.

-
siderar també vàlids els conjunts aquell 
que, aquest que, tothom que, qualsevol 
que, que pot ser substituït 
generalment per qui:

Aquelles que (o Aquelles qui) protestaven 
tant van ser les primeres a dir que sí.
Qualsevol que (o Qualsevol qui

que és la de conjunció de subordinació. 
-

pletives, subjectives, predicatives, cau-

condicionals:
que plourà.

que
que

que cauràs.
que

que tot-

que
que el president digui 

que sí.

que
comparatives:

que el teu.

També forma part de nombroses locu-
cions conjuntives de valor divers: encara 
que, malgrat que, tot i que, bé que, ja 
que, per tal que, a fi que, segons que, 
abans que, després que, sinó que, etc.

Es considera incorrecte fer precedir 
la conjunció que

primer cas:
El que

veritat. 

Cal dir, simplement:

Que
veritat.

emfatitzar introduïdes amb el conjunt 
el fet:

El fet que
sigui veritat.

conjunció que
subordinada, introduïda per aquesta con-

complement regit per una preposició:

a que
de que
en que -

tres.

es consideren incorrectes. Molt sovint, 
en aquestes construccions es pronuncia 

què en lloc de que. 

que 
sense accent:

que
que
que

-
gina una construcció massa forçada, es 
recomana de fer precedir la conjunció 
pel grup el fet:
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al fet que tenia 

També es considera incorrecta la 

millor (en comptes de … que ens contestin 
com més aviat millor).

El mot àton que té també uns altres 
usos secundaris, com a terme quantitatiu 
i com a mer introductiu de les oracions 
interrogatives:

Que bonic!
Que corren!
Que

-
criu què en lloc que, cosa totalment 
inadmissible.

Què
El mot fort què fa de pronom relatiu 

i de pronom interrogatiu.
Com a pronom relatiu representa el 

complement preposicional referit a coses 
en les oracions relatives adjectives (en 

, , pot alternar amb el 
relatiu compost el qual, la qual, etc.):

en què
amb què

nyiguinyogui.
a què aspirava encara no era va -

cant.
per què van traduir aquella 

què 
precedit per la preposició per no és gaire 
usual però és perfectament correcte.

Precedit de certes preposicions, 
principalment de, amb i per, el relatiu 
fort té també valor de relatiu neutre. Val 

la qual cosa o 
cosa que:

de què 
estem la mar de contents. 

amb què se li 
acabarien els problemes. 

per què 
no miraven gaire prim.

-
terpreti erròniament la subordinada rela-

-
crigui, per tant, perquè en lloc de per què. 

per què 
per la qual cosa o cosa 

per la qual. També fóra possible de coor-
dinar les dues oracions amb el conjunt i 
per això i

per això.

quals pot intervenir el mot fort què, dit 

les indirectes són sempre oracions subor-
dinades que depenen de principals amb 
verbs com explicar, demanar, preguntar, 
comprendre, entendre, veure, mirar, (no) 
saber, ignorar i altres amb un cert valor 
interrogatiu:

Què
Què

què
Què

què pensen fer. 
què deuen pensar de mi. 

què es proposen.
què

què
què passa en aquests casos.

El pronom interrogatiu què pot 
anar precedit per qualsevol preposició, 

complement:
De què
Contra què

de què
amb què compten.

en què
projecte. 

a què
de què em volia parlar.

de què es tracta.
per què

nera.

per 
què
conjunció perquè -

per què
perquè

bé.

per què ho 
han fet és una subordinada interrogativa 
indirecta, que representa el complement 
directe del verb de la principal i que seria 
substituïble pel pronom neutre ho: No ho 
entenc perquè no 
s’expliquen prou bé és una subordinada 
causal, substituïble per ja que no s’expli-
quen prou bé, i el complement (directe) 
del verb de la principal és el pronom feble 
els

per què no estudio (per quina raó no 
estudio).

perquè no estudio (com que no 
estudio no sé res).

per què

perquè

Per què/perquè sóc nacionalista.

Totes dues solucions, per què i perquè, 

primera, interrogativa indirecta, depen-

En el text d’aquest article explico… per 
què (per quines raons) sóc nacionalista. 

-
Vaig 

actuar tal com explico en el text d’aquest 
article… perquè sóc nacionalista (com 
que sóc nacionalista vaig actuar d’aque-
lla manera).

relatives substantives i les subordina-
des interrogatives indirectes no sem-

en alguns casos que i el que són, en la 
pràctica, intercanviables. Comparem els 

què passava. 
el que pas-

sava.

una idea d interrogació o dubte (potser 
-

la certesa que passa alguna cosa). Més 

 el que li van dir.
què li van dir.

decidir.
el que van 

decidir.

el que, contràriament 
a què, admet diversos determinatius 

tot el que sap.
del que

el que és substituïble 
per allò que (i ço que, solució arcaica 
però encara usada per algun escriptor):

el que (allò que, ço que) em 
ve de gust escriure. 

el que (allò que, ço que
dit el president.

El conjunt el que és a vegades pro-
nunciat, incorrectament, el què -

-
tura. El conjunt el què només és correcte 
quan el mot què

el què. u


