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La Píndola Gener 2010

Quan és correcte l’ús de degut?

Degut és correcte quan s’utilitza com a participi del

verb deure. En aquest cas, concorda amb el

substantiu que acompanya.

Els problemes deguts a la manca de planificació

han causat un greu retard de les obres.

L’increment de l’atur s’ha degut a la conjuntura

econòmica.

La congelació del pressupost és deguda a la crisi.

En canvi, no és correcte degut a com a locució per indicar causa. En aquests casos, cal fer servir formes

com ara a causa de, amb motiu de, per, perquè, per culpa de, gràcies a.

A causa del mal temps, el concert es va fer al Complex Esportiu Municipal. Per culpa del mal temps, el

concert es va fer al Complex Esportiu Municipal. [I no: *Degut al mal temps]

Gràcies a la seva dedicació, ha estat possible aquest resultat. [I no: *Degut a la seva dedicació]

La pregunta del mes

Trieu la forma correcta:

atravessar / travessar

aconseguir /conseguir

Com sempre, trobareu la resposta a La Píndola del mes que ve.

La resposta del mes passat

El mes passat us preguntàvem com es diu en català la planta típica de Nadal. Les denominacions més

habituals en català per designar aquesta planta són flor de Nadal i ponsètia. Els noms científics

documentats per a aquesta espècie són Euphorbia pulcherrima i Poinsettia pulcherrima.

La denominació flor de Nadal és ben popular i té com a referència l’època de l’any en què s’utilitza per

decorar la llar; mentre que la denominació ponsètia és l’adaptació catalana del nom llatí del gènere

Poinsettia.
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Es tracta d’una planta de la família de les euforbiàcies, arbustiva, amb fulles vermelles, més rarament

rosades o blanquinoses, i molt vistoses. És originària de l’Amèrica Central i el sud de Mèxic, però

conreada a casa nostra com a ornamental.


