
Llengua Nacional - núm. 38 - primavera del 2002 19

lèxic

Sembla que hi ha qui troba a faltar
en català el verb solapar i el substantiu
corresponent solapament. Aquests dos
mots, derivats ben evidents de solapa,
són emprats per algú que els considera
necessaris en la nostra llengua, com a
equivalents dels mots castellans sola-
par i solapo o solape. Parlem-ne.

Diguem d’entrada que tots aquests
mots existeixen només en castellà i en
portuguès i són inexistents en les altres
llengües.

Solapar té en castellà el sentit de
«posar solapes» i també el de «sobre-
posar una cosa damunt d’una altra». I
encara hi ha l’adjectiu solapado -da,
que vol dir «que obra amb ocultació».
Tots aquests usos no han existit mai en
català. Efectivament, el verb cast. sola-
par és en català posar solapes, i en
sentit figurat, encobrir, ocultar. I en el
sentit de «sobreposar parcialment dos
objectes, coses, peces, etc.» el mot
català propi és cavalcar. Hi ha també la
possibilitat d’emprar el verb trepitjar,
d’ús ben general, però que pot servir
perfectament en molts casos. Anàlo-
gament, per al substantiu solapo o
solape podem fer cavalcament.

Si comproven els diccionaris cata-
lans veiem que solapa és admès a tot
arreu, mentre que els derivats esmen-
tats només ho són en algunes obres, i
no sempre en el mateix sentit. El Dic-
cionari general de Fabra recull solapa
com a «part de la vora d’un vestit que
es doblega cap enfora» i també com a
sinònim de regala, terme de construc-
ció naval. Però no enregistra cap dels
derivats esmentats. El DCVB recull, a
més, altres accepcions de solapa i entra
solapar en el sentit de «posar solapes»
i «encobrir, dissimular, procurar ocul-
tar», però no en el sentit de «cavalcar».
La GEC recull solapa (que qualifica de
castellanisme, tot i que és un mot ja
acceptat en el Fabra), amb més accep-
cions que les del Fabra. Així, és una
«cosa o part d’una cosa, peça o part
d’una peca, doblegada sobre una altra,
la qual cobreix parcialment», la «part
d’un sobre, d’una bossa de paper, etc.,
que és doblegada sobre el seu revers i

serveix per a tancar-lo», i també la
«porció lateral de la sobrecoberta d’un
llibre que fa un doblec i passa pel
revers de la coberta»; a més hi ha l’ac-
cepció relativa a la vora d’una peça de
vestir. I accepta, com a castellanismes,
els derivats solapar i solapament. El
DGEC admet tots aquests termes, exac-
tament com la GEC i també amb la indi-
cació de castellanisme. El DIEC fa com
el Fabra: només accepta solapa, sense
adjuntar-hi cap indicació de castella-
nisme, com ja és habitual en aquest
diccionari. I finalment el nou Gran dic-
cionari d’Enciclopèdia Catalana, admet
solapa, però no els derivats que havia
acceptat el DGEC. Deixem ara de banda
aquestes di  ver gències i considerem si
són realment necessaris en català tots
aquests mots derivats de solapa.

No costa gens de veure que solapa
és un mot només existent en castellà.
Les altres llengües fan servir termes
diferents. Així tenim, en el cas d’un
vestit: fr. revers, it. risvolto, ang. lapel;
en la sobrecoberta d’un llibre o en un
sobre: fr. rabat, it. risvolto, ang. flap. I,
pel que fa al català, cal dir que solapa,
tot i que és admès, és un castellanisme,
com ho deixen ben clar el DCVB i Coro-
mines. Concretament aquest darrer, en
el seu Diccionari etimològic i comple-
mentari, després d’afirmar que solapa
és un mot comú al castellà i al portu-
guès, diu: «Solapa, part del vestit [...],
solapar: cast. solapar; solapat: dissimu-
lat, home de segona intenció». I més
endavant afegeix:«Tant solapa com
solapat serven el regust de mots foras-
ters; el mot tradicional català és gira (la
gira del vestit ); solapat sona encara
més foraster [...]. No cal dir que estan
exclosos del DFa., i que sobretot sola-
pat és intolerable» (cal remarcar que
Coromines es refereix a solapat = dis-
simulat). Més endavant encara precisa
més les coses: «El caràcter manllevat
es manifesta no sols per la pobresa del
grup de mots en català, envist l’ampli
descabdellament en cast. i port.
(solapo, solape, asolapar, a solapo, loc.
adv.); [...] sinó també per la -l -, que si
el mot fos verament nostre el català

l’hauria canviada en ll ». 
Parlem ara dels derivats. Creiem

que, d’acord amb Coromines, són
rebutjables tots els derivats esmentats.
Solapar és en català posar solapes; en
el sentit de «dissimular» és un caste-
llanisme inacceptable. I en sentit de
«cobrir parcialment una cosa, una peça
damunt una altra» és completament
insòlit en català; tenim per a aquest ús
el verb cavalcar, ja recollit en el Fabra i
que, entre altres accepcions, té la
següent: «De dues peces o dues parts
d’una peça envoltant que han de
cloure o casar, venir part d’una d’elles
a sobreposar-se a l’altra.» I com a subs-
tantiu podem fer perfectament, com ja
hem indicat abans, cavalcament, mot
inexistent en els diccionaris però ben
format i admissible, si tenim en compte
l’existència del substantiu encavalca-
ment, derivat de encavalcar, verb em -
parentat amb cavalcar.

Rebutjats els derivats, queda,
doncs, només solapa, acceptat en el
Fabra. Però fins i tot en aquest cas cal-
dria veure si, tenint com tenim la forma
catalana genuïna gira del vestit (anà-
leg a la gira del llençol ), no ens és
superflu en la nostra llengua. De tota
manera, caldria veure si per a les altres
accepcions de solapa, indicades més
amunt (i sobre les quals Coromines no
diu res) pot servir també el mot gira.

Sembla prou clar que hem de rebut-
jar categòricament tots els derivats de
solapa, perquè, a més d’innecessaris, no
són de cap manera gens genuïns. Solapa
tampoc no ho és, com hem vist, però fou
admès per Fabra. Potser caldria reconsi-
derar-ho, però si es creu millor de mo -
ment continuar acceptant-lo, el més sen-
sat fóra mantenir-lo només per a les
accepcions habituals. Cal considerar-lo
un mot aïllat i sobrevingut sense capaci-
tat de generar altres mots, per calc del
castellà, perquè la nostra llengua ja ha
resolt tots aquests casos d’un altra
manera, genuïnament. Per tant, no
veiem la necessitat d’admetre cap dels
derivats esmentats. I especialment hem
de condemnar el verb solapar emprat
en lloc de cavalcar o trepitjar.u
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