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LÈXIC

Col·locar i colgar
Antoni Llull Martí

En català tenim dos verbs proce-
dents del llatí collocare. Un és 
colgar, forma sortida de l’evolució 

normal de la llengua popular, i l’altre, 
col·locar, introduït per via culta. Són 
mots germans, però la significació de 
l’un i l’altre difereix considerablement. 
Collocare té en llatí el sentit bàsic de 
posar una cosa a un lloc determinat, 
adient, i ja s’usava en aquell temps que 
el llatí era la llengua de l’Imperi Romà 
amb algunes de les accepcions que té 
el modern col·locar, com són les de 
‘col·locar uns diners per treure’n uns 
interessos’, ‘invertir’ (en béns), ‘casar 
bé una filla’ o ‘posar qualcú en un càr-
rec o en un bon lloc de treball’.

Colgar es troba documentat en 
català en el segle xiii amb la mateixa 
significació que té ara, la de ‘ficar dins 
el llit’, i també la de ‘cobrir de cendra 
unes brases perquè es conservi durant 

moltes d’hores el caliu’. En una ampli-
ació del sentit, s’anomena també col-
gar el fet de posar cuiros en remull 
dins una pica per adobar-los, o altres 
coses en processos artesans o agríco-
les. En castellà, però, colgar ha pres 
una significació molt distinta, la de 
‘penjar’. Com s’ha esdevingut això, 
que un mateix verb indiqui accions tan 
divergents en llengües tan pròximes 
com són la catalana i la castellana? En 
realitat, podem veure que la diferèn-
cia no és tan grossa, si ens fixam en el 
significat bàsic del mot, el de ‘col·locar, 
posar, situar’. Per a nosaltres, aquest 
col·locar és, generalment, ‘col·locar 
dins el llit’, i en castellà és ‘col·locar 
suspès’, ‘penjar’.

En la majoria de llengües romàni-
ques els corresponents derivats del verb 
llatí esmentat signifiquen el mateix que 
en la nostra (com ocorre amb el francès 

coucher, amb l’italià coricare i amb el 
romanès culcà). Sembla que només en 
castellà i en portuguès, colgar té el sig-
nificat de ‘penjar’.

A diferents llocs on es parla la nos-
tra llengua també es diu colgar-se (per 
pondre’s) el sol. Això concorda amb el 
francès se coucher le soleil (un coucher 
du soleil és ‘una posta de sol’). En ita-
lià anomenen el fet d’amargar-se el sol 
sota l’horitzó o darrera les muntanyes 
tramontare, però també, amb tot i que 
no és molt usual, coricarsi il sole, és a 
dir, ‘colgar-se el sol’. u

Sant, ara mateix!
Albert Jané

Amb motiu de la beatificació del 
papa Joan Pau II, que va tenir 
lloc a Roma el proppassat dia 1 

de maig, hem pogut llegir en un dels nos-
tres diaris, i no sense un sentiment de 
pena i de vergonya pels altres, una frase 
tan monstruosa com Sant, ja!, com a tra-
ducció desafortunada de la frase italiana 
Santo, subito!, amb què els catòlics itali-
ans, o un bon nombre d’ells, demanaven, 
vehements, l’elevació de l’anterior Sant 
Pare als altars, pel que en podríem dir 
un procediment d’urgència: «Milers de 
pelegrins desafien la pluja que cau aquest 
cap de setmana a Roma, com a resposta 
al crit “Sant, ja!” que va començar a res-
sonar als funerals de Joan Pau II.»

Aquest ús de l’adverbi ja forma part, 
des de fa un cert temps, del llenguatge 

reivindicatiu més barroer i insolvent. 
Expressions com Vaga general, ja!, Lli-
bertat detinguts, ja! o Conveni col·lectiu, 
ja!, hem tingut l’ocasió de llegir-les una 
colla de vegades en les pancartes de les 
manifestacions. I frases com ara Això 
s’ha de fer ja o Que comenci ja!, són 
més o menys usuals en el llenguatge 
dels qui segurament volen presumir de 
moderns amb poc esforç.

Però l’ús de ja amb aquest valor és 
inadmissible i caldria barrar-li el pas 
decididament. El mot italià subito s’ha 
de traduir per de seguida o bé per ara 
mateix. Nosaltres no vacil·laríem a tra-
duir el crit dels impacients catòlics itali-
ans per Sant, ara mateix! Qui sap si algú 
el trobaria massa llarg, com passa tantes 
vegades en casos com ara aquest, però 

no sembla que hi hagi res que justifiqui 
aquesta rara avarícia de la pròpia saliva.

També ens diuen que en un altre 
mitjà de comunicació la frase italiana 
Santo, subito! va ésser traduïda alegre-
ment per Sant, sobte!, en una impròpia 
demostració de desig de proximitat a 
l’original i d’ignorància olímpica dels 
diccionaris d’equivalències. No desa-
profitarem pas l’ocasió de dir que en 
la benemèrita col·lecció de diccionaris 
de l’Enciclopèdia n’hi ha un d’excel·lent 
d’italià-català.

L’adverbi ja és en canvi ben correcte 
en una declaració de l’antic portaveu del 
Papa difunt, que recull el mateix repor-
tatge de l’ignominiós Sant, ja!; «Ell ja 
n’és, de sant. L’Església simplement ho 
reconeix.» u
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