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Ús i mal ús de mateix

• Mateix, mateixa, mateixos i mateixes indiquen
identitat i són correctes quan acompanyen un
nom o el substitueixen:

Dos mesos del mateix any.

El mateix hotel on vas anar tu.

Va fer la mateixa sopa.

Sempre fas el mateix.

No en compraré cap altre, vull el mateix.

• Mateix, mateixa, mateixos i mateixes també
s'utilitzen, posposats a un substantiu i a
determinats pronoms o adverbis, per emfasitzar-
los (ara mateix m'hi poso), i en el sentit de fins i
tot, per remarcar que es tracta d'una cosa i no d'una altra (el mateix responsable hi està d'acord).
Convé recordar, en aquest sentit, que és totalment incorrecte utilitzar propi amb aquest valor emfàtic,
ja que propi només té un sentit possessiu relacionat amb la propietat. Fins i tot els mateixos (i no
"propis") interessats han declarat que no saben res del tema. M'ho ha assegurat el director mateix (i

no "el propi director"). En resum, quan es pugui substituir propi per mateix, propi és incorrecte.

• És incorrecte utilitzar el mateix, al mateix i del mateix (i flexions) com a pronom, és a dir, com a
substitut d'un nom o d'un grup nominal, cosa que sí que es fa en castellà. És incorrecta, doncs, una
frase com la següent: Els tècnics de l’Ajuntament i la resta de personal que treballa en el mateix.
Sovint, per redactar la frase correctament cal construir-la amb els pronoms febles en o hi, segons el
cas. La frase correcta seria: Els tècnics de l’Ajuntament i la resta de personal que hi treballa, o bé
Els tècnics i la resta de personal de l’Ajuntament.

La pregunta del mes

Vejam si trobeu les quatre errades ortogràfiques de la frase següent:

L’industria masnovina ha constituit el puntal de l’economia de la vil·la.

La resposta, el mes que ve a La Píndola.

La resposta del mes passat

El mes passat us demanàvem quina era la forma correcta: polisportiu o poliesportiu? Infraestructura o

infrastructura? Les formes correctes són poliesportiu i infraestructura.


