
LLENGUA NACIONAL - núm. 88 - III TRIMESTRE DEL 2014    31

SINTAXI

L’alternança per  / per a davant 
d’infinitiu. Praxi i normativa (I)*
Jaume Casassas i Castellà filòleg i enginyer

1.  Què justifica aquest estudi 
    i a on pretén arribar

considerem pertinent tenir en compte allò que va afirmar 
Joan Coromines (Coromines 1971, §42) sobre la normativa 
que regula les preposicions per i per a i referint-se a Pompeu 

que sigui en detalls d’escassa importància) ens hi hem de 
pensar madurament i moltíssimes vegades.» 

Aquest estudi, doncs, vol contribuir a aquest «pensar 
ma du rament» que esmenta l’insigne etimòleg i lingüista, a 

el mateix sentit, parlar-ne una 

estat àmpliament exposada 
i debatuda per estudiosos i 
lingüistes experts, queda ple-
nament justificat perquè entra 
dins d’aquest «pensar-nos-ho 
“moltíssimes vegades”» a què 
ens convidava Coromines. 

La nostra anàlisi posa el 
punt de mira en el context 

cedeix el verb en infinitiu. 
Justifica aquesta nostra mirada 
en exclusiva el fet que aquest 

per i per a. 

serena el que representa adoptar com a normativa la proposta 
Coromines-Solà, proposta que rectifica la normativa bastida 

1. 
En les conclusions de la nostra anàlisi podrem constatar 

1.  Valgui el doble sentit del mot enginyer: el de l’enginyeria lingüística que 

sobre la normativa aplicable a per / per a, ja que evoluciona 

conseqüència d’això, el professor Joan Solà basteix i raona la 
seva proposta (Coromines-Solà) amb arguments sintàctics i 

llengua que no pas la proposta Coromines-Solà. 

normativa preposicional fabriana rau en el fet que hi 

purament semàntica, en aquest estudi ens endinsem en 
l’anàlisi d’aquesta confluència a fi d’entendre les raons 

en aquests dos camps: a) en el camp normatiu, a definir 
una normativa no prou completa, sabent que, de fet, no 

casos, i b) en el camp del que podríem anomenar «la 

per o de per a, opcions que ens 

documentada. 

Pompeu Fabra Joan Coromines Joan Solà
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La nostra anàlisi semàntica d’aquesta confluència 
causal i final arrenca de l’anàlisi plantejada pel professor 
tortosí Joan Salvador Beltran, el qual va mantenir una 
dialèctica epistolar amb el professor Solà força interessant, 
i que mai no es manifestà prou convençut de les raons 
que dugueren aquest seu interlocutor a bastir la proposta 
normativa coneguda avui dia com a «proposta Coromines-
Solà». Els arguments d’aquest professor ens han persuadit 
de la validesa de donar un enfocament semàntic a aquesta 

en termes semàntics. 
Tot seguit, iniciem l’estudi. 

2. Plantejament del problema

Partim de la frase següent, que en el seu moment plantejà 

«L’avi pren pastilles per (a) dormir»

convindrem que preocupa ben poc l’usuari de la llengua 

la idea de: 
«L’avi pren pastilles perquè vol dormir»   

«L’avi pren pastilles perquè pugui dormir»   

perquè si el problema concret era que abans el nostre avi 
no podia dormir, de ben segur que les preocupacions d’aquest 
usuari s’acaben quan sap que l’avi ja pot conciliar el son. 

Tanmateix, al nostre amic usuari de la llengua li cal saber 
si hem d’escriure la frase esmentada amb per 

per a (interpretacions 2 i 3). 
Pregunta

cal escriure?
Resposta: Avui en dia sabem, d’acord amb la Gramà-

-
màtica de 1956 (la pòstuma), que, en un exemple com el 

per si volem remarcar la 
causa

per 
a finalitat (poder dormir) de 

destinació funcional de 

escriure per o per a. 
Per a corroborar aquesta diversitat de casos, vegem-ne un 

altre de ben diferent:

organitza la Conselleria de Cultura del govern de Catalunya. 
El lector d’aquesta frase, Bernat Puigtobella, guardonat 

El Núvol digital, va comprovar 
que tothom havia entès el significat següent (tal com ell ja 
havia previst): 

català en algun context»

s’afanyà a aclarir el sentit del que realment volia dir: 

fomentar l’ús de la nostra llengua entre els presos»2 

Els assistents a l’acte que, d’entrada, ja ens 
havíem pensat que havia tingut lloc un altre cas 

en una frase3. 

absoluta, perquè no hi ha manera de saber si la 

que ha de regular l’ús d’aquestes dues preposicions haurà 
de dictaminar que, per a alguns casos, l’ús d’una o altra 
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que ens calgui escriure una de les dues preposicions davant 
d’infinitiu i en qualsevol circumstància, suggereixen que hi 
escriguem sempre per. 

normativa exposada per Coromines i reforçada per Solà pot 
produir ambigüitat semàntica. En canvi, en el nostre primer 
exemple, el de les pastilles de l’avi, aquesta ambigüitat 
semàntica hi seria absent, i escriure-hi per no presentaria, 
en principi, cap problema. 

A la vista de tot això, sembla convenient analitzar 
determinats casos de per / per a davant d’infinitiu amb la 

comprendre la complexitat que comporta adoptar una o altra 

el propòsit del present estudi. 

3. Estat de la qüestió. Perspectiva històrica

semblants a la d’altres qüestions normatives (que sí que 
havien assolit un bon seguiment i èxit, com ara l’accentua-

tot a gramàtics, a experts i a estudiosos de la llengua, Joan 
Coromines en el seu llibre Lleures i converses d’un filòleg 
(Barcelona, Club Editor, 1971, pp. 105-109) va arribar a 

per
va adherir a aquesta proposta en el llibre A l’entorn de la 
llengua (Barcelona, Laia, 1977, pp. 64-80), i l’argumentà a 
bastament en el treball Anàlisi de la normativa clàssica de 
“per” i ”per a” i defensa de la proposta Coromines (publi-
cat dins del llibre Qüestions controvertides de sintaxi cata-
lana, Barcelona, Edicions 62, 1987, pp. 119-216). Malgrat 
que uns quants gramàtics i lingüistes no eren partidaris de 

altres documents escrits4, les tesis de Solà convenceren una 

i les Balears i potser no tant del País Valencià. En l’ende-
-

tes que treballaven com a correctors, assessors o redactors 

-
per a5. En la 

-

4. Vegeu en la bibliografia Ruaix 1985, 1989, 1995 i Beltran 1994, 1995. 
5. Vegeu en la bibliografia Un model de llengua pels mitjans de comunicació, 

1987.

4. Estat de la qüestió. Situació actual

Diversos fac-
tors han condicio-
nat el panorama 
lingüístic que ens 
ha dut al con-
text actual: d’una 
banda, cal desta-
car el fet que una 
bona majoria de 
parlants del català 
fa servir una llen-
gua que oralment 
prescindeix de la 

per a, 
perquè la partí-
cula a no hi sona 
en els parlars ori-
entals ni tampoc 
en una part dels 
parlars occiden-
tals. De l’altra, 
el coneixement i 

-
-

tidament dificultats pràctiques a força usuaris de la llengua. 

i, arran d’aquest fet, hagi tingut lloc un gran debat gramati-

dues posicions normatives. Uns defensen mantenir la doc-

6, i altres s’han 
aplegat al voltant d’aquesta proposta Coromines-Solà, pro-

per a davant dels infini-
tius, conjuncions i adverbis fent-hi servir exclusivament la 

per per a en els casos 
que convingui, a criteri de qui escriu. 

5. Elements d’anàlisi

5.1. Conveniència de la doble preposició

-
dors de la proposta Coromines-Solà estan d’acord a bandejar 
la proposta de «escriure sempre per

-
posta neix a començament de segle passat7 o abans, i aca-
bem de veure com ha estat novament formulada fa relativa-
ment pocs anys8. En aquest sentit, Coromines, d’acord amb 

6. (Ruaix, 1989), (Beltran, 1995). 

8. Vegeu nota 5. 
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per a davant 
de sintagmes nominals (Coromines 1971, §11-14). Perquè en 
casos com ara:

(1)  El treball ha estat fet per la Maria / El treball ha 
estat fet per a la Maria

per a no sabríem si qui 

ha estat feta)9. 
Podríem 

ens és necessari, comptar per al codi escrit amb totes dues 
preposicions per i per a. 

-
tidaris de totes dues postures normatives estan d’acord. 

sintàctic de la llengua espanyola, de manera que sempre 
sigui per a = para i per = por10.

5.2. Valors semàntics de les preposicions per i per a

poden transmetre, en principi, els significats (valors 

atenuat o delimitat (modal) entre altres11. Vegem 
amb exemples com es manifesten aquests diferents 
valors semàntics o significats en la nostra estructura 

fixarem si hi ha dependència verbal o no en aquesta 
estructura.

5.2.1 Valors semàntics de l’estructura 
         ‘prep. + inf.’ amb dependència verbal

Considerarem aquí els casos de clàusula d’infinitiu 

veritables complements verbals.
D’una per 

idea de causa

per a 
transmissora de la idea (o sentit) de finalitat, objecte, 

destinació. Per tant, 

per 
a

9. El llenguatge oral usa altres recursos per a desfer aquesta ambigüitat (amb 
additaments d’explicacions o circumloquis, pel context comunicatiu, etc.).

10.

11. Com per ser 
germà de la meva dona, no es porta gaire bé.

per pot vehicular el 
sentit de causa (sinònims: motiu i mòbil). Vegem-ne uns 
quants exemples: 

Exemples de complements amb idea de causa (motiu, 
mòbil): 

(2) L’han multat per córrer tant per la carretera 
(3)  La mesa no ha admès a tràmit el document, per en -

tendre que no tenia relació amb el tema del debat12 

(4) Això em passa per ser massa bo13

En els exemples (2), (3) i (4), el fet de córrer, el fet de 
entendre que no tenia relació amb el tema de debat i el fet de 
ser massa bo representen, respectivament, la causa d’haver-lo 
multat, de no haver estat admès a tràmit el document i del fet 
que passi quelcom a qui enuncia la darrera frase (4).

Exemples de complements amb idea de finalitat (fi, objecte, 
propòsit, objectiu):

(5)  Cedeixo per (a) no fer-lo enfadar 
(6) L’inclouré en la llista per (a) complaure’l 
(7)  M’estiro al sofà per (a) descansar una mica

sobre la idoneïtat de posar per o per a en els casos de finali-
tat en les subordinades d’infinitiu. En aquests exemples con-
crets, (5), (6) i (7), observem com per a no fer-lo enfadar, 
per a complaure’l i per a descansar una mica representen, 
respectivament, la finalitat de cedir, de incloure’l en la llista 
i de estirar-se al sofà. 

Vegem ara exemples de complements amb idea de des-

(8)  Hi ha prou diners per a comprar-nos un cotxe 
(9)  El manual serveix per a formar-se en informàtica 
(10)  Ja no ens queda temps per a veure la televisió 

12. Exemple de (Solà 1994, p. 87)
13. Exemple de (Beltran 1994, p. 4)
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En aquests tres darrers exemples preval el sentit de 

comprar-nos un cotxe, el manual està «destinat a» formar en 

vinculat a una entitat (sintagma nominal: diners, manual, 
temps
d’una determinada entitat (diners, manual, temps). Una 

nostra anàlisi [fora de ‘per (a
casos com ara pintura per a vaixells, on podem parlar 
d’una entitat (pintura) destinada a
destinada a

(davant d’infinitiu).
Per tot això, convenim a afirmar que la idea de «finalitat» 

relacionades.

5.2.2. Valors semàntics de l’estructura 
          ‘prep. + inf’ sense dependència verbal

-

composta, però no sempre14

-
-

possibles casos en què no hi ha cap forma ver-
bal explícita. Amb valor causal o amb valor de 

la clàusula d’infinitiu depengui d’un participi 

verbal o que el verb hi sigui implícit i estigui 
relacionat amb aquest nom. Exemples: A) de 
causa: gràcies per venir (gràcies = agraïment, 
força verbal d’agrair), la no admissió a tràmit 
per entendre que no calia 

accident per haver estat imprudent (verb implícit de caràcter 
de 

finalitat: la meva cessió per (a) no fer-lo enfadar
actitud adoptada per (a) com-

plaure’l (adoptada
caràcter adjectival), la manipulació dels auriculars per (a) 
sentir-hi millor -

d’un sintagma nominal. Exemples: C) de destinació: Manual 
per a aprendre rus, Mètode per a derivar funcions de varia-

14. Com, per exemple, en el cas següent: per (a) sentir-hi millor em vaig posar 
els auriculars.

ble complexa, Contes curts per a dormir, Claus per a enten-
dre la Xina del segle XXI.

5.2.3. Valors semàntics paral·lels d’anterioritat i de posterioritat

per hi ha generalment una 

 per a hi ha 
habitualment associada una característica de posterioritat. Es 

la frase (8), no s’ha produït encara la compra del cotxe. 

5.2.4. Altres valors semàntics

Addicionalment, en el context que estem analitzant de 

la idea de ‘expectativa’, com en els exemples (11), (12) i (13): 
(11)  Tenia la casa per netejar 
(12)  Tenim els plats per rentar 
(13)  El tren està per arribar 

per s’allunya de la característica 
d’anterioritat.

Per acabar, ens queda encara un darrer sentit que 
deixarem al marge de la nostra anàlisi, perquè no 

delimitat, com ara «Per començar, hem de...», «Per posar 
un exemple, suposem que...», «Per acabar-ho d’adobar, 
resulta que...», etc., exemples en què la idea que preval 

com a... 
(«Per començar, ...
qualitat de començament, ...», etc.). Aquests casos sempre 

per. 
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6. Fabra, la seva doctrina normativa 
    i l’anàlisi de Solà

6.1. El punt normatiu preposicional 
      de Pompeu Fabra sobre per i  per a

En bastir el cos normatiu de la llengua catalana, Pompeu 

preposicions: grosso modo
finalitat corresponen a per a, i el de causa i els altres significats 
a per

les dues preposicions: 
1. Complements circumstancials de lloc
2. Complements circumstancials de temps
3. Complements circumstancials de causa

Cal advertir que, dins d’aquest tercer grup de «causa», 
-

per a 
per en cas de voler indicar el motiu, la 

causa, el mitjà o l’autor15

gramàtica sobre l’ús d’aquestes dues preposicions acaba amb 

Davant d’un verb en infinitiu hi ha un cas en què semblen igual-
ment possibles per i per a

-

per a la composta 
per a. Ex.: Havíem anat a Girona per veure el nostre pare...16.

les seves observacions sobre tendències d’ús d’aquestes 

ens diu.

6.2. Anàlisi de la confluència de finalitat i mòbil

En principi, pot sobtar o pot sorprendre el fet que 

els significats de mòbil i finalitat. Perquè sorprèn que una idea 
d’anterioritat i una de posterioritat concorrin en el temps: si el 

Plantejat així, pot ser que aquest embrollament sigui 

mitjançant aquesta regla normativa esdevingui complicat, 
difícil de resoldre. Mirarem tot seguit de desfer aquest embull 

15. Aquests dos darrers significats, el de mitjà i el d’autor, no han estat 

16.

sembla. Ho farem per l’anàlisi d’una frase semblant a la de 

(14)  Vaig a Girona per veure el meu pare

A fi de resoldre conceptualment tot el que hi ha rere el 

-
ceptes de causa impulsiva, causa final i causa impulsivo-final 
(Beltran, 1995). Per no entrar en la semàntica característica 
d’aquest autor, en aquest treball hem optat per formular una 

de causa-efecte17. Entendrem per causa allò que condueix a 

per conseqüència aquest fet. Per efecte
conseqüència directa d’una causa, el fet mateix suara esmen-

anterior o, com a màxim, en un temps simultani al temps en 

Analitzem la nostra frase (14): Vaig a Girona per veure 
el meu pare. 

En principi, en el nostre exemple s’hi fan explícites dues 
idees: a) anar a Girona, b) veure el meu pare
fins que no s’acompleixi (a), anar a Girona, no tindrà lloc 
(b), veure el pare. Per tant, en la seqüència temporal d’accions 
posarem en primer lloc anar a Girona veure el meu 
pare. Així:

1 anar a Girona  (P)

vaig a Girona
principal (verb en forma personal, forma finita), el representem 
amb una P (principal). D’altra banda, queda clar que la 
finalitat de anar a Girona veure el meu pare, i per això 

I ara ens preguntem pel mòbil, pel motiu, per la causa de 

el fet de voler veure el pare
no pas el fet de veure’l (posterior a P), ans el fet de voler-lo 
veure (anterior a P). Per tant, en el nostre esquema temporal 
representarem voler veure el pare
principal (P). Així:

1 voler veure el pare (C)
2 anar a Girona  (P)

17.
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(P). I això es correspon amb la resposta a cadascuna de les 
preguntes sobre la causa i la finalitat del fet d’anar a Girona: 

Si preguntem per la causa, tenim:
 — Per què vas a Girona?  
(a) —  Per veure el meu pare (subordinada d’infinitiu: jo 

implícit)  
(b) —  Perquè vull veure el meu pare (subjecte en 1a pers. 

present d’indicatiu)

Si preguntem per la finalitat, tenim:
 — Per a què vas a Girona? (o Què vas a fer a Girona?)
(c) —  Per a veure el meu pare (o A veure el meu pare) (inf.: 

jo implícit)
(d) —  Perquè pugui veure el meu pare (1a pers. del present 

de subjuntiu)

perquè pot ser cau-
sal18, i aleshores el temps verbal que el succeeix va en mode 

19, i ales-
hores el temps verbal que el succeeix 
va en mode subjuntiu20. El mode indi-
catiu de (b) enfront del mode subjun-
tiu de (d) ens ajuda a posar al desco-
bert i, per tant, a distingir el caràcter 
causal de (a) del caràcter final de (c). 

a) o 
incloure-hi (c). No hi ha lloc per a una 

semblen igualment possibles» les dues 

final i causal alhora.
I perquè, comptat i debatut, i això 

associa el tret semàntic de finalitat amb 
per a, i el tret 

simple per. Resumint, ho podem 
escriure així:
PER    = CAUSA 
PER A

és preferible

18. Mot perquè per i la 
que.

19. Mot perquè per a i la 
que a.

20. Tot i que en l’estudi d’Emili Casanova (1988) es demostra la catalanitat 
per a que

la defensen en l’ús oral (dialectal), considerem, atès que la normativa 

per i 
per a

l’alternança preposicional per / per a

paràgraf darrer de la seva gramàtica pòstuma de 1956 (darrera 

per a (v. 
§ 81). Li mancaren encara mil pessetes per a poder pagar 
tots els seus deutes (o per tal de poder ...). No tenen llet per a 
donar als malalts. Cal ésser molt pacient per a suportar tantes 
molèsties. Hi enviaré el noi per a saber noves de la malalta. 

per en lloc 
de per a (o per tal del), i àdhuc en molts casos (quan volem 

empra per de preferència a per a. Ex.: Havíem anat a Girona 
per veure el nostre pare...  21.

per

que, per tant, hi escriuríem per a

la seva «Conversa filològica» número 58, publicada en 1920 

21.
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 per a

para, en uns casos l’ús de per a serà obligatori, en altres casos 
facultatiu i en altres terminantment interdit». 

dels manuscrits de la seva darrera Gramàtica. Els correctors 
llegiren, i Coromines no se n’adonà, «cal emprar» allà on deia 
«cap emprar». I així ha sortit publicat en totes les edicions de 

text corregit. El sentit canvia totalment22:

Quan 
per a (v. § 

81). Li mancaren encara mil pessetes per a poder pagar tots els 
seus deutes (o per tal de poder ...). No tenen llet per a donar als 
malalts. Cal ésser molt pacient per a suportar tantes molèsties. 
Hi enviaré el noi per a saber noves de la malaltia. Però quan, 

complement, cal per en lloc de per a (o 
per tal de), i àdhuc en molts casos (quan volem emfasitzar que 

per de pre-
ferència a per a 23. 

 Hem reproduït el text subratllant-hi els mots canviats24. 
Hi ha un canvi de sentit evident (cap emprar

cal emprar

incoherent en ell mateix. Perquè inicia el paràgraf donant 

per a

paràgraf correspon a la idea (primigènia) de preferència i 
no pas d’obligatorietat o de necessitat, quan diu textualment 
«hom empra per de preferència a per a». A causa d’aquest 

força confusa25. 

sentit restrictiu (i això ajudava a aquest error, que es repetí 
en les divuit primeres edicions d’aquesta obra) es va elaborar 

una subordinada d’infinitiu comença amb una de les dues 

per. En aquests termes parla Marvà 
per

22.
per «malalta».

23. 
24. En l’apartat 1.3.4 del capítol XXII de Mestres, Josep M., et al. (3a 

Manual d’estil. La redacció i l’edició de textos, hi ha 

25.
incoherències del text fabrià. Així ho posà en coneixement de Joan Solà en 

de per i per a i defensa de la proposta de Coromines».

depèn d’un 
verb d’acció voluntària»26

continuadors (?)27

fet podríem dir, sense gaires possibilitats d’equivocar-nos, que 

establert com a preferència. 

analitzem tot seguit.

6.2.1. És pertinent parlar de «verbs d’acció voluntària»?

una de les seves «Converses filològiques»). 
Ressaltem això perquè en aquest estudi estem convençuts 

Per què? 

mateix verb no n’expressa cap. Vegem-ho amb un exemple:
(15)   Adopto aquesta actitud per veure si canvia 

Aquí veiem que el fet de veure si canvia 
adopto aquesta actitud

verb adoptar. Hi ha una intencionalitat. Hi ha expressada 
veure si canvia (causa 

adopto aquesta 
actitud veure si 
canvia
dir, fi, finalitat). Podem convenir que voler quelcom, tenir la 

característiques pròpies de la voluntarietat. 
Comparem aquest exemple (15) analitzat amb l’exemple 

(Coromines 1971, § 45, p. 135):
(16)    El verb adopta formes distintes per a expressar un 

mateix fet 

En aquest exemple, observem clarament que el subjecte 

adoptar) ni que es pugui 
plantejar cap finalitat ni que respongui a cap mòbil. No 
podem dir tampoc que hi hagi intencionalitat de cap mena. 

adopta formes distintes expressar un 

26. La 

hem tret el text inclòs ací.
27. Amb aquest interrogant volem posar l’èmfasi en el contrasentit que 

representa anomenar «continuador» (com fan, d’altra banda, els redactors 
del Manual d’estil
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mateix fet, aquesta idea de finalitat (o propòsit) s’allunya de 
28, perquè 

adopció de formes distintes
expressar un mateix fet. Perquè aquesta finalitat 

subordinada d’infinitiu no hi ha expressada la idea de causa, 
per a

Si tenim clar, doncs, que adoptar no el podem catalogar 

voluntària?
I aleshores, doncs, on rau el problema? 

que s’ha fet de la normativa sobre per i per a propugnada per 

punt de la sintaxi (referit als casos en què la clàusula d’infinitiu 

principal), es limita a parlar d’això precisament: de mòbil 
i fi, de causa i finalitat. No hi afegeix pas criteris basats en 

s’està de parlar-ne. I quan diem «de parlar-ne» ens referim 

fragment: 

Algú per a defec-

simple per per a que molts usen davant un verb en infini-
tiu que depèn d’un altre -
ria, cas en què els escriptors antics empraven sistemàticament 
per Conversa filològica núm. 325

verb que expressa una 

Segarra29 adoptar i altres 
(exhibir, canviar, bellugar-se, moure’s, etc. fins i tot servir, 
que tradicionalment ha estat exclòs del grup dels «verbs 

ell serveix provisions 
diàriament i ho fa per guanyar-se la vida les 
serveix per guanyar-se la vida—). 

28.
29. Segarra, Mila (1985): La reforma lingüística catalana, tesi doctoral 

(UAB), § 5.5.2.2, citat en l’apartat 4.3 de Solà (1987). 

No neguem que pugui ser útil parlar en termes de «verbs 

(menjar, anar-se’n, obrir, tancar-se, jugar), però sempre 

trobar exemples escadussers de no voluntarietat, casos en 
Per a 

aclarir la situació creada, aquest factor juga un paper 
molt important Per haver-se despistat, el peó se li ha 
menjat el cavall  El cràter del volcà s’ha tancat per haver 
millorat els moviments sísmics
necessàriament el paper de «agent». 

apareix en cap altra de les seves «Converses» i sabem que no 

Fabra no parla de verbs d’acció voluntària, ans de verbs 
que poden expressar una acció voluntària. 

Aquesta 

6.2.2. Quan un verb pot expressar una acció voluntària?

Que el verb principal de la frase expressi la característica 

subordinada d’infinitiu, pot ajudar a determinar i a saber 

estem en un cas d’absència de mòbil, haurem d’escriure, 

Pompeu Fabra (dibuix de Toni Donada)
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prescriptivament, per a
per. 

voler remarcar-ne la finalitat, farem servir per a, i en cas de 
voler remarcar-ne el mòbil, per. I si no ens plantegem cap de 

per

comentada, la 325. 
Podem concloure, de moment, exposant la següent 

Acció voluntària en context ‘prep. + inf’ = Confluència 
de causa i finalitat

subordinada d’infinitiu sigui complement d’un verb personal 
(verb principal). 

subjecte del verb que expressa aquest tret sigui una entitat 

sigui «agent» (exemples: El Govern de la Generalitat 
consultarà els partits de l’oposició per establir el 
pressupost d’enguany, S = agent, Per a viure, en Josep 
necessita dormir més de vuit hores, S = pacient, ja que la 

Joan Solà exposa per a detectar quan un verb expressa 

les observacions d’aquest autor, que estableix que 

causa de les seves característiques, amb proves com ara 
les següents»:

-
text equivalent («no se t’ocorri...», «¿podries...?», «¿et sabria 
greu...?», «si us plau», «obligar a ...», etc.):

a) 
 No se t’ocorri obrir la porta.
 Porta’m el saler, si et plau.

 L’han obligat a esquiar.

b) 30. 
 *Que no se li ocorri de sortir abans d’hora [al tren].

 * L’han obligat a marejar-se, a caure, a relliscar, a ser 
beneit, a estar cansat, a tremolar, etc.

2) Comproveu si admet ser modificat per certs adverbis o locu-
cions modals (I) (expressament, deliberadament, amb compte, 
apassionadament, metòdicament, etc.), finals (II) i instrumen-
tals (III):
a) I.   En Pere es moca amb compte.
 Callen deliberadament.
    II.   Van baixar (els he parlat, es va suïcidar...) amb la finalitat 

de neguitejar la família.
    III.  Vaig obrir la porta  amb un perpal.

b)
 La llet s’agreja   *expressament
 Cal molta paciència  *amb molt de compte

    II.  La roba s’ha eixugat 

  En Pere es va morir, va  d’amoïnar la 

    III. *El sostre s’ha esquerdat  amb unes tisores.

3) Comproveu si funciona amb el pro-verb fer-ho

de predicats:
 a

 b)  Aquí la llet s’agreja {I això passa cada estiu / *I ho fa 
cada estiu}.

veure-hi poc de l’ull esquerre, tenir vint anys, etc. (Però: 

Adoneu-vos com el verb sortir
voluntària (prova 1, a
(prova 1, b).

Si una de les dificultats de la tria per / per a rau en el fet de 

altres casos, disposem ara d’unes proves que ens hi ajuden 
de totes totes, gràcies a l’estudi de Joan Solà. Però un altre 

(apartat 6.2)31. Però encara tenim un tercer mètode: 
Per a distingir una oració que conté una subordinada 

d’infinitiu amb valor simple causal d’una altra en què en 

30. L’asterisc assenyala agramaticalitat (semàntica, en aquests casos).
31.

o en mode subjuntiu (final).
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la subordinada hi ha confluència de causa i finalitat alhora 
existeix un procediment explicat en un curs de llengua 
(Beltran, Panisello, 2002) que ajuda a fer aquesta distinció: 

Si presentem les idees que contenen tots dos tipus de causa 
sota una estructura il·lativa, és a dir, que expressi un fet i la 
conseqüència que se’n deriva, ens n’adonarem fàcilment32. 

És a dir, que ens adonarem de si es tracta d’un tipus simple 
causal o no. Posem uns exemples, i al dessota de cadascun 
d’ells reescrivim la frase en forma il·lativa:

(c) Et suspendran per no estudiar 

  No estudies i, com a conseqüència d’això, 
et suspendran

(c) T’han multat per córrer massa

  Corres massa i, com a conseqüència 
d’això, t’han multat

( f) Callo per no atabalar-lo

  No vull atabalar-lo i, com a conseqüència 
d’això, callo

( f) S’ajeu per descansar

 Vol descansar i, com a conseqüència 
d’això, s’ajeu
Aquests autors ens fan adonar que les dues 

primeres, «les dues oracions creades com a 
equivalents de les que expressen causa...» (c), «... constitueixen 
oracions enunciatives, és a dir que “expressen un fet real”» 
i que per aquesta raó van en mode indicatiu. I que les altres 
dues, «les equivalents a les que expressen causa i finalitat» 
( f ), constitueixen «oracions desideratives», que tenen la 
característica de manifestar desig i que per això van en 
infinitiu, precedit del verb voler conjugat.

També ens fan adonar que el procediment no funciona 
quan tenim el cas d’infinitius de destinació, cosa que, com 
diuen Beltran i Panisello, «ens permet fer una altra distinció».

És el cas dels exemples següents:
(d)33 La impressora serveix per a imprimir 

(d) El llevat és útil per a produir pa 

6.2.3. Ambigüitat en la dependència

Analitzem el següent exemple, força actual: 
(17) Per ser de Movistar, té més avantatges per canviar 
de mòbil34. 

La 
subjecte (vostè) implícit: té més avantatges precedida i seguida 
per una subordinada d’infinitiu. Canviant cada una d’elles 

perquè 
posarem al descobert el caràcter causal i final de cadascuna: 

32. (Beltran, Panisello 2002, p. 680). 
33. (d
34. Extret d’un anunci d’una empresa de telefonia mòbil (2012). D’acord amb 

per hauria de ser per a.

Perquè vostè és de Movistar, té més avantatges perquè 
vostè pugui canviar de mòbil

voluntària? Si la resposta fos afirmativa, aleshores la segona 
subordinada d’infinitiu seria causal i final (i, d’acord amb la 
praxi fabriana, hi podríem posar per

tenir més avantatges. Es tracta 

de què parla Solà (1987) veuríem que tampoc no expressa una 

esquema temporal podríem posar:
 1 ser de Movistar   (C)

Un cop determinada la tipologia causal i final de cadascuna 
per, 

i en el final (no causal) hi va per a. En aquest esquema cal 
puntualitzar, però, un parell de coses. Primer, el temps de (C) 

Segon, hem interpretat la frase donant per fet que la finalitat 

verb =    té 
complement directe =  més avantatges 

compl. circ. de finalitat =  per a canviar de mòbil 

verb =    té 
complement directe (CD) =  més avantatges 
compl. especificatiu del CD =  per a canviar de mòbil 

per a canviar de mòbil un complement nominal. Veiem, 
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doncs, com es produeix una am -
bigüitat. La segona subor dinada 
d’infinitiu pot ser considerada 

pot ser considerada complement 
del nom avan tatges
complement que determina de quin 
tipus d’avantatges es tracta. Com si 

que d’avantatges per a canviar el 
mòbil, vostè en té més pel fet de ser 
de Movistar

casos, però, no queda clar si una 
subordinada d’infinitiu depèn d’un 

verb. Aquesta ambigüitat no afecta, 

posar per o per a. Perquè si es tracta 
d’un complement especificatiu del 
nom «avantatges» hi correspon posar 
per a
correspon de posar-hi per a
que hem posat al començament d’aquest estudi veurem com 

(18)  L’avi pren pastilles per (a) dormir 

Tant pel caràcter «agent» del subjecte com pel resultat 
de les proves de Solà, el verb prendre, en aquest context, 

subjecte, l’avi

de prendre les pastilles
i finalitat ens condueixen, respectivament, a les respostes: 
perquè vol dormir, perquè pugui dormir. Hi ha clarament 

depèn del verb pren

de pastilles i aleshores la considerarem un sintagma que 
depèn del nom pastilles

pastilles per 
a dormir = pastilles destinades a permetre el son). Hi ha 
dues interpretacions possibles. Per tant, hi ha ambigüitat.

característica de l’es tructura ‘verb 
per (a

detectà Coromines (1971, § 33, § 
45) i ho corroborà Solà (1987, § 3). 

preposicional. Vegem les nostres dues 
opcions esquematitzades:
a)  dependència del nom (CD), alesho-

res triem per a.
b)  dependència del verb, aleshores 

triem per per / per a.

Si interpretem que la subordinada 

per 
a
ho interpretem com a dependent del 
verb caldrà posar per si interpretem 

posar l’alternativa que vulguem remarcar: per (remarcant 
el caràcter causal), per a (remarcant el caràcter final). Ara 

el sentit comú ens diu que sembla aconsellable, per 
a aquest cas, la tria de la preposició composta, per a, 

esquemes a) i b) que acabem de comentar35. 
En la segona part d’aquest article, en el pròxim número 

de Llengua Nacional, continuem la nostra anàlisi: mirem 

seva pròpia norma preposicional?», esbossem com queda 

perífrasis verbals,
fan de subjecte amb paper semàntic d’agent i ens endinsem 

preposicional d’objecte. I, finalment, fem unes consideracions 
arran de la proposta Coromines-Solà, la realitat dialectal, la 
llengua històrica i la idoneïtat d’una normativa semànticament 
congruent i integradora de tots els dialectes. u

35. Badia (1997, p. 371) 
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(La bibliografia referenciada i consultada apareixerà en la 
segona part de l’article, en el pròxim número LN89.)


