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L È X I C

Alguns casos d’ús abusiu 
de la perifrasi «ara mateix»
RAFAEL CASTELLANOS

L ’espanyol parlat fa un ús de la pe-
rífrasi ahora mismo que en alguns
casos coincideix amb ara mateix

en català. Però, en altres casos, ahora
mismo no equival a ara mateix en ca-
talà, de manera que l’ús de ara mateix
per influència de l’espanyol es podria
considerar abusiu. 

Intentaré d’explicar amb l’ajuda
d’alguns exemples les diferents accep-
cions d’aquesta perífrasi. 

1. Accepcions coincidents amb
l’espanyol 

a) Forma emfàtica de l’adverbi ara per
a indicar immediatesa, en un moment
futur molt pròxim al present

Exemples: 
1. Vine ara mateix! 
2. Ara mateix el podràs veure.

Sinònims: immediatament, de se-
guida.
Espanyol: ahora mismo, inmediata-
mente, enseguida.
Francès: tout de suite, immédiate-
ment.

b) En un moment passat molt pròxim
al present

Ex.: Ara mateix acaba d’arribar. 

Sin.: fa poc. 
Esp.: ahora mismo, hace poco. 
Fr.: justement (p.e.: Il vient juste-
ment d’arriver). 

c) En aquest precís moment
Ex.: Ara mateix són les cinc.

Sin.: en aquest precís moment.
Esp.: ahora mismo, en este preciso

momento.
Fr.: maintenant, dans ce moment

précis, … précis (p.e.: Il sont cinq heu-
res précises).

2. Accepcions divergents
Hi ha dues accepcions de la perí-

frasi ahora mismo que semblen poc
genuïnes en cátala (i que en castellà
potser són accepcions recents, fruit
de l’extensió de significat). En aquests
casos, ara mateix seria incorrecta en
català.

a) En un moment actual indeterminat
Exs.: 1. Ahora mismo debe estar en

París. 2. ¿Cómo te van las
cosas? —Ahora mismo, no muy bien.

Cat.: en aquests moments, a hores
d’ara, ara, ara per ara. 

Exs. 1. En aquests moments (A ho-
res d’ara) deu ser a París.

2. —Com et van les coses? —Ara
(Ara per ara) no gaire bé.

En aquests exemples, en català
també és possible ara mateix, però no-
més si es vol remarcar el moment pre-
cís. 

Fr.: maintenant, à présent.

b) Resposta imprecisa o dilatòria a una
pregunta

Ex.: ¿Qué hora es? —Ahora mismo
no te sabría decir.

Cat.: En català no hi ha una tra-
ducció literal. La resposta es podria
traduir així: «No ho sé ben bé; no t’ho
sabria dir» o «Doncs no sé ben bé
què dir-te». u


