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Sobre la locució «a mitjan»
Josep Ruaix i Carles Riera

Escriptors i correctors, actualment, 
es plantegen dubtes sobre la locu-
ció prepositiva (o adverbial) a 

mitjan
mitjan precedit de determinades prepo-
sicions (de mitjan, des de mitjan, fins a 
mitjan

-

després de consultar diccionaris i gra-
màtiques. Primer en farem una síntesi 

-

Síntesi teòrica

s.v. mitjan; 
mitjan), el mot mitjan (o 

mijan, mitan), documentat des del segle 
xiv
llatins: mediante(m) –acusatiu masculí 
o femení del participi de present (medi-
ans - mediantis) del verb llatí mediare 

medianu(m) –cas acu-

tres terminacions: medianus - mediana 
- medianum 

-
mitjant i serviria tant per 

al masculí com per al femení (segons el 
model un so abundant - una lletra abun-
dant), però no per al plural; en quant 

-
criure mitjan i sols podria aplicar-se a 
noms masculins en singular.

mit-
jan (sense t

mitjan -
fiques) davant de noms masculins (i 
davant de verb) i també davant de noms 

amb terminació pròpia del masculí– i en 
mitjà –del 

qual, mitjan -

servat la n
a 

man dreta per a mà dreta, cosín germà 
per cosí germà
el català central i en la llengua estàn-
dard, mitjan no se senti correcte davant 
de noms femenins (tampoc davant de 

anat veient, no és correcte de cap manera 
davant de noms en plural, tant mascu-

català central, la forma mitjan sona una 
mica arcaica.

3) En un pla normatiu, sembla que 
caldria formular aquesta recomanació: 
en la llengua estàndard, mitjan es pot 
usar solament davant de noms mascu-

-
terística regional; davant de noms feme-
nins o plurals es pot recórrer a les vari-

mitja, migs o mitjos, mitges, 
o bé a la loc. a mitjans de, creada legí-
timament per analogia amb a principis 
de, a començaments de, a finals de, a 
les darreries de

darreres locucions prepositives en plu-

entrada ceratosaures, empra a finals de). 
mig en 

lloc de mitjan. 
llen  gua estàndard, cal usar mig

a 
mit jans de mitjan ja 
no seria un mot proclític). 

Exemples classificats i comentats

-
gular:

a) A mitjan setembre. A mitjan segle 
dinou.

a mitjan. 
doncs, que Fabra sols preveia que la locu-
ció anés seguida de noms masculins en 

a mig setembre, a mig segle dinou,

i tot a mitjans de setembre, a mitjans del 
segle dinou.

b
-

mitjan: Empre-
sem dia que a migant [sic] maig fóssem 
tuyt a Salou, Ans que 
fos mijant juny, Pere IV, Cròn. 278. Tot 
bestiar qui s vene ni s trasport de migant 
lo mes de janer, 

Per no haver de retre a mitjan lloc, 
Abans d arribar a mit-

jan capvespre, Galmés Flor 37. A mitjan 
dinar, qui no té llesques, se n fa: 
que, per molta calma que es tingui, arriba 
un moment que cal posar tots els mitjans 

A mitjan camí: a la meitat del camí. No 
cobrarem fins a mitjan setembre (cast. 
hasta mediados de septiembre

mijant no va 
precedit de preposició i que, en el tercer, 

c) De mitjan segle disset a la prime-
ria del divuit mitjan -
nims possibles: de mig segle, de mitjans 
del segle...

d) Però a mitjan any, un article edi-
torial en el  va 
revelar... -

-
riríem mig. 

e) ... els temps coneguts amb el nom 
de Renaixença (mitjan segle XIX). -

mitjan no va precedit de pre-
posició.

-
gular:

a mitjan: 
Lo qual retaule... promet donar acabat 
ab effecte, mitant quaresma primer sde-
venidora, 
94. Qui tendria sa culpa si ses senyore-
tes arribassin a mitjan missa, Ignor. 11. 
A mitjan (o mitan) setmana: devers la 

Hem 
arribat a mitjan missa (quan la missa 

SINTAXI



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

SINTAXI

ja estava a la meitat). Si plou molt, hi 
haurà fang fins a mitjan cama. Els 
cul-rojos de Betxí, / saragüells de 
mitan cama, / amb dos quinzets de pa 
dur / passen tota la setmana (cançó 

b) A mitjan setmana a 
mitjan
la loc. a mitjan seguit de nom femení 

-
-

ment per pressió diguem-ne regional. 
En la llengua estàndard sonaria millor 
a mitja setmana.

c) ... des de mitjan tardor
Pla), a mitjan tardor (id.). Formaci-
ons geològiques a mitjan profundi-
tat. El parquet madrileny continuava 
el seu particular enfonsament a mit-
jan sessió. 
probablement a ultracorrecció; caldria 

mitjan per mitja. 
d) A mitjan la dècada dels cin-

quanta... 
-

cle. Caldria dir a mitja dècada o a 
mitjans de la dècada. 

-
ral:

a

Produccions cinematogràfiques fetes a 
Andalusia des de mitjan anys setanta. 
L encontre científic internacio nal 
celebrat a mitjan anys vuitanta al 
Teatre-Museu Dalí. Certament, el mot 
mitjan mit-
jans dels.

b
-

Aquests interessos foren la 
base d una sèrie de relleus tallats i pin-
tats a mitjan els anys seixanta. Caldria 
dir: ... a mitjans dels anys seixanta.

-
-

ple amb aquesta possibilitat.

a

un verb: Eixe no, que està a mitan 
créixer, Guinot Copolls 59. 

b Una Europa a 
mitjan fer. 
suposa que és en llengua estàndard, 
caldria canviar mitjan per mig.

Apèndix
Podríem afegir que són totalment 

incorrectes els usos (observats 

a) Finançament a mitjan i llarg 
termini. mitjan 

immediatament el nom que deter-
mina). Cal dir: Finançament a mitjà 
i llarg termini.

b) A meitats de la setmana que ve. 
Mala traducció del cast. a mediados 
de. Cal dir: A mitjans de la setmana 
que ve. u
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