
EL COLOR EN LA POESIA

DE MIQUEL COSTA I LLOBERA*

Creiem que l'estudi del color on la poesia de Miquel Costa i Llobera

ens pot ajudar a coneixer tin aspecte important del eu art poetic : la seva

sensibilitat davant la rica i variada gamma cromatica d'aquella natura

que cs un dels continguts mes forts i mes segurs de la seva poesia. Estudis

d'aquest genere son rari^sims al nostre pals. Declarcm previament que

el concurs mes ferm per a dur a terme l'actual treball ens ve de la mag-

nifica obra sobre els termer de color on la llengua llatina, de J. Andre :' la

sistematitzaci6 del present estudi respon a les linies generals d'aquesta obra

modelica.

L'analisi de les mencions cromatiques de Costa i Llobera compren el

conjunt de la seva obra poetica catalana, sense excloure les Visions de

Palestina.. Hem segregat finicament, per raons d'unitat, la seva poesia

castellana i, perque no reflecteixen una sensibilitat directa, les seves tra-

duccions en vers catala. Per a major comoditat, citem el poeta i les col-

leccions de les seves poesies segons 1'filtima edici6 de les seves Obres

completes.'

Al llarg d'aquest estudi s'ha procurat de reduir al minim les cites

* [A proposta d'una ponencia formada pels senyors R. Aramon i Serra, Membre

de la Secci6 Filologica de 1'INSTITUT, i Caries Soldevila, Membre del Patronat

Alfons Bonay i C.-rb6, designats per 1'INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS, Jordi Rubi6,

Membre de la Secci6 Hist6rico-Arqueol6gica de l'INSTITUT, i Maurici Serrahima, critic

literari, designats pel Patronat Alfons Bonay i Carb6, i Maria Manent, critic literati,

designat pels altres quatre ponents, l'INSTITUT, en sessi6 plenaria celebrada el dia Io

d'abril de 1954, acorda per unanimitat concedir el I Premi Alfons Bonay i Carb6 al

senyor Miquel Dolc pel seu treball El color en le poesia de Miguel Costa i Llobera.

En la sessi6 plenaria del dia 15 de maig del mateix any l'INSTITUT prengue

l'acord de publicar aquest treball.

As grat als ER de comnnemorar, amb la publicaci6 de l'estudi del senyor Dols,

el centenari de la naixenca de Costa i Llobera (1854). - R. A. i S.]

i. J. ANDR&, tude sur les terlnes de couleur dans la langue latine (Paris 1949).

2. Barcelona 1947 (BP, [II].)
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2 MIQUEL DOLE

dels tftols de les compositions poetiques mitjansant un sistema de sgles
i d'abreviatures que hem posat per ordre alfabetic. En aquest index les
xifres es refereixen a les pagines de 1'esmcntada edicio de les Obres com-
pletes del poeta. En canvi, les xifres que segueixen les abreviatures de
tftols en el cos de l'obra indiquen la numeracio dels versos en cada com-
posicio.

SIGLES I ABREVIATURES

Sigles

A = Apendix
AT = De l'agre de la terra
CCR = Canyons chorals religioses
H = Horacianes
NP = Noves poesies
PP = Primeres poesies
TiF = Traditions i fantasies
UP = Dltimes poesies
VP = Visions de la Palestina

A breviatures

Abella = L'abella, H 133.
Adeu = Addu! Adeu!, A 278.
Adhesio = Adlresi6 a la diada de la llen-

gua, A 295.
AdolescPncia = Adolescincia, H 123-124.
Adorant = Adorant, NP 41-43•
Amistat = Amistat, H 127-128.

Angels = Goigs a la Marc de Diu dels An-
gels, CCR 145-148.

Arpa = Arpa, PP 21-22.
Avenc = L'avenc do Cova Negra, NP 57-58.
Bellver = Can tic per la dedicaci6 de la ca-

Pella de Bellver, CCR 143-145•
Betlem = Betlem, VP 186-187.
Cabanyes = A Cabanyes, H 115-117.
Cala = Cala gentil , NP 87-88.
Calma = Calma, H 117-118.
Calfimnia = La calumnia venjada , TiF 374-

377.
Canso = Cany6, PP 7.
Candor = Candor, TiF 380.
Canten-i-dormen = La ribera de Canten-i-

dormcn, TiF 3S5-3S6.
Cap = Un cap. Tradici6 contada per D. M.

Aguilo, TiP 377-379.
Carmel = Sobre el Cannel, VP 169-170.
Castell = Castell del Rei, AT 331-367.
Cavall = El cavall del rei En Jaume, TiF

387.

Ciutat = La gran clutat i la vila nlodesta,
A 259-290.

Claper = A un claper de gegants, PP 12-14.
Colom = Al poeta de S611er Guillem Colour

i Ferra, A 294-295.
Comiat = Comiat, H 233-134.
Comparansa = Comparansa, PP 31.
Complanta = Complanta, NP 65-68.
Concepcio = A Maria en el misteri de la

seva purissima Concepci6, UP 101-102.
Corones = Coroncs, NP 94.
Costa = Costa brava de Mallorca. Ribera

de tramuntana , NP 63-64.
Cova = La cova de Sant Marti i de Sant

Jordi, NP 95-96.
Creixensa = Creixen4a, NP 7113.
Damunt = Damunt l'altura, PP 16-17.
Defalliment = Defalliment, PP 19.
Deixa = La deixa del geni grcc, TiF 390-

406.
Dies = Dies nsalalts, NP 80-8r.
Dones = Les dones d'aigua, NP 75-76.
Drae = La cova del Drac, NP 84.
Entrada = Entrada d'hivern , H 126-227.
Enyoransa = L'enyoranfa de la cativa, NP

78-79•
Epitafi = Epitafi, PP 32.
Era = L'era d'Escorca, 'IiP 372-373.
Eulalia = Canfic a Santa Eulalia, CCR 159.
Fe = Fe i dubte, PP 24.
Filles = Oracions per la visita de les Filles

de Maria, CCR 140-241.
Font = La font, PP io.
Galilea = Galilea, VP 172.
Genesaret = L'estany de Genesaret o may

de Tiberlades , VP 172-173•
Gerreta = La gerreta del catiu, AT
Getsemanf = Getsevnanf VP 18o.

313-326.

Glorificat = L'humil glorificat. Rccordanya
de la canonisaci6 de Sant Alonso a
Roma, A 291-293.

Gdlgota = Golgota. Dins la basilica del sent
Sepulcrc, VP 277.

Gorg = El Gorg blau, NP 57.
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EL COLOR EN LA POESIA DE COSTA I LLOBERA 3

HProe = L'heroe, H 131-132.

Homenatge = Homenatge de Mallorca a la

poesia valenciana, en la persona de Teo-

dor Llorente, A 2S5-287.

Horaci = A Horaci, H 111-113.

Humils = Als humils, NP 98.

Milli = Idilli blanc, NP 51-52.

Ignasi = Sant Ignasi de Loyola, A 295-297.
Infants = Cantic per infants, CCR 139-140.

In memoriam = In memoriam, NP 90-92.

Jafa = Corniat sobre el mar de Jafa, VP 191.

Jardf = Dins un jardi senyorial, NP 54.
Jeremias = La cova de Jeremias, VP 185-186.

Jerie6 = La plana de Jeric6, VP 188-189.

Jerusalem = Jerusalem, VP 176.

Jorda = Jorda, VP 174-175.

Josafat = Vall de Josafat, VP 181.

Joventut = Joventut, PP 5.

Joves = Als joves, H 128-13o.

Judea = Paisatge de Judea, VP 175.
Juny = Diada de juny, PP 9.

Lfban = Al pea del Liban, VP 169.

L13grima = La primera llagrlma, A 276-277.

Lliri = Lliri de mar, NP 79-80.

Lourdes = Cantic de la peregrinac16 a

Lourdes, CCR 153-154.
Magdalena = Goigs de Santa Maria Magda.

Lena, CCR 156-157.
Maig = Flors de maig, TiF 371-372.

Maina = La maina , AT 327-331.
Mare = Poder d'una mare, TiF 381-382.

Marina = Marina, PP 15.
Mata = La mata escrita del Puig de Ran-

da, TiF 388-390.
Matines = Les rnatines, TiF 373-374.
Mediterrania = Mediterrania, H 121-123.

Merct = Cantic dels petegrins de Mallorca

Pet Vl .e centenari de la Merce, CCR

154-155.
Miramar = Miramar, PP 25-28.
Montission = Goigs de la Mare de Ddu del

puig de Montission que se venera en
Porreres, CCR 152.

Mort = Per la mort del poeta Verdaguer,
NP 82-83.

Morta = La mar Morta, VP 19o.
Mot = Mot final, NP 99-100.
Na,zaret = A Nazaret, VP 171.
Nil = Crepuscle a la vora del Nil, UP Io2-

103.

Nocturn = Nocturn, PP 15.
Omar = La mesquida d'Omar, VP 184.
Pareis = Torrent de Pareis, NP 55-56.
Pastoreta = La pastoreta, TiF 370-371.
Pelegrins = Cany6 dels petegrins de Lluc,

CCR 141-142.

Pi = El pi de Forrnentor, PP 17-18.

Pirineus = Als Pirineus catalans, NP 92-93.

Poder = Poder de l'arpa, NP 96-97.

Pollencina = Cany6 per la peregrinaci6 po-

Ilencina at puig de Santa Magdalena,

CCR 156.
Pollentia = Sobre Les ruines del teatre

roma de Pollentia, NP 59-61.

Pon = El you de Yamada , TiF 382-384.

Primavera = Primavera, PP 8.

Proeess6 = Process6. Impressi6 de Setma-

na Santa, NP 52-54.
Profeta = L'antic profeta vivent , NP 48-50.

Puig = La llegeltda del Puig de Pollenya,

301-310.
Raixa = Raixa, NP 61-62.

Retorn = Retorn de la Primavera, H 125-

126.
Riber = A mossc'n Lloreny Riber I Cam-

pins, UP 105-106.

Rossel16 = A l'insigne poeta i luUista Je-

roni Rossel16, NP 73.
Ruixa-mantells = La cany6 de Na Ruixa-

mantells, NP 76-78.
Saboroses = Al poeta que ern feu present

de fruiter saboroses, H 132-133.

Sacerdot = A un jove sacerdot poeta que

m'envia el seu album perquO jo 1'es-

trenas, A 288.
Salvador = Mirant el Puig de Sant Salva-

dor, A 293-294.
Sebastia = Goigs del glori6s marttr sant

Sebastia, CCR 157-159.
Semprevives = La corona de semprevives,

PP 24.
Sepulcre = De nit, at Sant Sepulcre, VP 178.

Sequedat = Sequedat, PP 18.

Seu = La seu de Mallorca, A 284-285.

Sfnite = Sinite paruulos uenire ad me, NP

98-99.
Sion = Sion i el Cenacle, VP 179.

Solidaritat = Himne de la SoLidaritat Ca-

tdlica de Mallorca, CCR 163.
Sospirs = Dos sospirs, PP 12.
Stella = Marts Stella, PP 36.
Tabor = Dalt el Tabor, VP 173-174.
Temple = El solar del Temple, VP 182-183.

Temporal = Temporal, PP 20.
Tenebres = Tenebres, PP 22-23.
Thomas = Lltri de la corona poetica dedi-

cada a la benaventurada verge mallor-

quina sor Caterina Thomas Per Les fes-

tes de son tercer centenari , PP 1o-12.

Tibur = Davant Les cascates de Tibur, H

I20-I21.

Tortell = Hfinne de la .Capella Tortell,
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4 MIQUEL DOLQ

fundada a la vila de Mitre , CCR 164-165.
Tribut = Tribut a la bona memoria de N'E-

uiilia Surcda, NP 95.
Tristor = nlunlamycs do la tristor, VP iSS.
Vagant = Vagant pcl bosc, NP S5-S7.
Vall = La vall, PP 6.
Vall' = La vall (primera redacciu), A 173-

274.
Verdaguer = A mosscn Jacinto Verdaguer

en ocasio d'haver publicat sos aldiUise,

IT 29-30.
Via = Via Crucis, CCR 135-138.
Victoria = Goigs de Nostra Senyora de Is

Victoria d'Alcudia, CCR i5o-i5i.
Virgili = A Virgili, H 113-114-
Virginal = Virginal, NP 41.
Visit = La visid del pelegri, Tih 336-357.
Vora = Vora una font, 11 mg.

I

ELS COLORS

Observem previament que on aquest estudi prenem la paraula color
no en el sentit tonal, es a dir, d'efecte luminic, produit pel contrast - tan
grat a Aliquel Costa i Liobera - de Hum i d'ombra, sine on el sentit
cromatic ; examineln la poesia de Costa on a116 que pot despertar en nosal-
tres urea impressio colorista, no una impressio plastica, racional, encara que
on alguna ocasio no defugim tampoc aquesta interpretacio. Les valoracions
cromatiques, doncs, de la seva poesia son considerades aci com a materia
litertria i estilistica, amb les seves realitats corpories, amb els sous sentits
estrictes i independents, que, en fondre's amb el men complex dels altres
aspectes i dels altres temes de 1'obra del poeta, creen l'essencia del sell art.

D'altra banda, no situem el concepte de color sota el signe d'una ri-
gida concepcio tecnica o cientifica. Es sabut quo la primera dificultat que
s'experimenta per a anonlenar correctament els colors prove de Bur ma-
teixa indeterminacio. Els colors primaris o fonamentals (blau, vermell,
groc) estan subjectes a tres tipus de variacions, es a dir, a tres dimensions:
la qualitat , que produeix els diversos matisos de transicio , sovint dificils
de determinar (ex. groc ataronja. t = `groc envermellit ') ; la intensitat o gran
d'energia derivada, segons les tintes, de la lltuninositat (ex. groc pallid =
`groc poc vibrant') ; la saturacio, inversament proporcional a la quan-
titat de blanc que conte un color, que amb les seves variacions dona be
als tons (ex. groc clar ='groc tirant a blanc' ).' Aquestes variacions, evi-
dentment, degut a la subtilesa dels conceptes que impliquen, no poden
esser apreciades per tothom. D'on, els noms confosos i relatius amb quCC
popularment se solen designar els diferents tipus de variacions - color de
xocolata, de cafe amb Het, d'ametlla, do pa torrat, de taronja, de Ilimona,
de cel, etc. -, encara que cada un Wells pot tenir, en rigor, la seva ex-
pressio justa en el cercle cientific dels colors.

3 Per a mes detalls, veg. ANDRF, op. cit., 7.
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EL COLOR EN LA POESIA DE COSTA I LLOBERA 6

El poeta, enemic habitual de tota precisio teorica o tecnica i tan

propens - fins el mes academic - a les maneres de la parla popular, es

mou a plaer en els dominis indefinits i vagues d'aquest cromatisme espon-

tani, que fa pintoresc, viu i incisiu el seu art. Aquesta es, doncs, la posicib

de Costa. La sistematitzaci6 dels seus colors s'ha de realitzar d'acord amb

aquest criteri. Per aixd inclourem en el seu lexic cromatic les notions del

blanc i del negre, tot i sabent que el negre absorbeix totes les radiations

luminiques sense reflectir-ne cap, i que el blanc, suma de tots els colors

- no unitat separada, com creia Goethe -, reflecteix totes les radiations

que el componen. Entre aquests colors extrems considerem 1'escala dels

set colors, des del groc, el mes lluminos, fins al morat, el mes profund

i menys lluminos. Tindrem, per tant, nou colors basics.

De nou colors, en efecte, consta 1'espectre del nostre poeta. El gust

per al color es, en el fons, una giiestio de temperament. Mentre no pocs

poetes semblen ferits d'una inena de ceguesa cromatica, Costa es mostra

molt sensible al color, sense arribar, pero, a l'incessant esclat colorista

d'un Gongora.° Ara, que aquesta sensibilitat pugui esser una conse-

giiencia de l'afeccio del poeta a la pintura, no ho gosarfem afirmar.

Creiem que el seu esporadic conreu del dibuix i de fart pictoric - i Adhuc

de 1'escultura - no respon a una vocacio, sing que esta particularment

en funcio del seu carrec sacerdotal, coin va demostrar pintant retaules

i quadres durant la restauracio del temple pollenci de Montsib.s

En la seva estadfstica cromatica hem registrat 473 usos de colors con-

crets, de divers valor i de diversa bellesa. La proporcib es considerable,

si la comparem, per exemple, amb els 316 usos de 1'Eneida de Virgili, amb

els 113 de Luca,' amb els 14o aproximadament de la Chanson de Roland,

o amb la pobresa coloristica (uns 23 usos) del Poem•a del Cid.' Existeix

tambe una acusada desproporcio, coin veurein, en l'apreciacib fntima

i aillada de cada un dels colors. La paleta de Costa es mes aviat grisa

Si ens fos permes de comparar 1'obra del poeta amb un quadre, hi notariem

enormes masses de blanc, de foss, de blau i de negre ; la distribucio de

colors cdlids, coin el groc i el vermell, seria molt cauta ; mes encara ho

seria la del verd i el gris ; del morat a penes hi notariem unes pinzellades.

Examinarem, doncs, el sett lexic cromatic d'acord amb aquestes relacions.

4. Veg. E. OROzco DfAZ, El sentido pict6rico del color en la poesfa barroca,

dins Temas del barroco (Granada 1947) , 85 ss.

5. Veg. B. TORRFS, Mn. Costa i Llobera: Assaig biogrdfic (Mallorca 1936),

30, 117, 119.
6. Cf. ANDRI%, op. cit., 389.

7. ' Veg. L. L. COR1ES Y VAZQUF7, Ritmo, color y paisaje en la Chanson de

Roland y en el Poema del Cid, BBMP, XXX (1954), 129.
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6 MIQUEI, DOLQ

a) El blanc

El color blanc es el que gaudeix de la supremacia cromatica en l'es-
pectre de Costa. Es pot dir que la seva poesia es aen blanc». El fenomen
es repeteix on la Chanson de Roland." De les 473 mencions de color espigo-
lades on la seva poesia, 104 pertanyen al color Blanc : la proporci6 es,
doncs, del 21,3 per loo. Aquesta proporcio es significativa. No cal forcar
gens l'expressi6 d'aquests fets per a veure-hi, mes enlla de la seva realitat
material, una idea m6s elevada i espiritual. La tradicional interpretaci6
simb6lica dels colors cobra or, Costa una felic realitzaci6. El color blanc es,
des de la civilitzaci6 grega i llatina, el color dels dcus, de les cerinldnies del
culte ; en consegiicncia, des del seu origen, 6s el sfmbol de la puresa
del sacerdot i del creient. Ara, gracies a l'oposicio entre la fosca represen-
tada pel negre, signe de la wort, i la Hum representada pel blanc, signe
de in vida, el blanc es va convertir aviat en senyal de joia, d'animaci6, de
vida, de felicitat d'anilna, de bondat, de benauransa. I aquestes notes creen,
precisament, les qualitats de l'aninla i de la poesia del mestre : ((un cor
d'angel, una intelligencia clara i ben nodrida, una imaginaci6 neta i vigo-
rosa, una art a la vegada nativa i estudiada)).°

i. Blanc. - L'adjectiu blanc, blanca, d'origen germanic (BLANK),
ocupa gairebe la meitat d'aquella proporci6 : exactament, 46. El seu sentit
es quasi sempre real, rarament figurat ; do vegades la lfnia divisoria es poc
precisa. Vet aquf els passatges on blanc t6 sentit natural :

u On va aquella vela blanca, I perduda en l'abisme blau?a (Joven-
tut II 1-2 11 Coin dins uu camp do rosclles I papalluns negres i blancs,
penes i goigs aletegen I de ma vida pel nou campo (Joventut IV 1-4)
ae] cassot de blanca tela I de ]luny se veu bellugar. (Jung 29-30) 11 testa
la Blanca donzella pentinant sos cabells d'or» (Font 3-4) 11 Oa Iluna
blanca se pone (Font '28) 11 alliri blanc. (Thomas passim 11 areina blanca
de mos somnis I qui del eel no baixarass (Nocturn r3-16) 11 alllanca flo-
reta. (Sequedat 1) 11 aencrespen la cabellera I los blancs cavalls de la
inars (Temporal 13-14) 11 4(1'arena blanca. (Temporal 37) ij uEstols de notes
nnagiques sortien I de dins les mans de ]a princesa blanca, coin los
aucells aletejant nasqueren I de dins les mans purfssinmes de 1'alba.
(Arpa IV 1-4) 11 (La iluna blanca i fredaa (Arpa IV 9) 11 aplomes blanques
de candorA (Fe S) 11 ablane coin la cresta de l'ona escunmosa I son vel fa

8. Veg. CORTES, op. cit., 136, 141.
9. Cf. J. M. CAPOEVIL.A, La poesia de Costa i Llobera, dins M. COSTA 1 LLOIHUA,

Liriques (Barcelona 1923), Pag. x. (EN pr6leg de Capdevila esta reprodult en el seu
llibre Poetes i critics , Barcelona 1926, pugs. 41-77.) Vegeu, a tncs , ToRR$S, Op. Cit., 16.
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EL COLOR EN LA POESIA DE COSTA I LLOBERA 7

volars (Ruixa-mantells 43-44) II .Sobre la cinta de blanca arena. (Cala 1) 11
4(vingu6 en sa gran puresa, com dalt un corser blanca (Corones 3) II .Plau-

me mirar de la segura costa I cavalls marins qui desbocats encrespen i lea

blanques crins heroiques en la Iluita I del Rei de lea grans aigiiess (En-

trada xI-24) 11 .Blanc anyell sacrificats (Via X 5) II .oh blanca Nazaret!3

(Nazaret 2) 11 .Acopa sobre mi tes fulles de lliri, oh blanca Nazarets (Na-

zaret ro) .Ja 1'altissim monestir blanques verges no l'habitens (Puig

VII 1-2) .figures de cara negra, cobertes amb mantell blanca (Ger-

reta II 1,5-i6) II .los cabells blanca estiras (Gerreta III 56) 11 .el cor li

manca I quan veu de prop Na Dolca caiguda i blanca, I com una colometas

(Gerreta III 81-83) 11 •i fins amb sa testa blanca I aguaitava el veil padris

(Maina 11 83-84) it .portant blanca senyera que pau prometb (Castell I 69) II

.solemne el veil de barba blancas (Castell II 266) 11 .Blanca lluna, confi-

denta I d'esperances i records, I blanca lluna ja convida I la donzella,

a poe a poe...s (Castell III 122-I215) 11 .dins blanca vesta sedosas (Castell

VIII 134) 11 .De parlament fa senya lo peno blanca (Castell IX Si) II .Ally.

prop se detura lo peno blanc)o (Castell IX 59) 11 .Com una perla blancas

(Pastoreta 5) 11 .el brot en sec esclata I florit de poncelles blanquess

(Candor 67-68) II .llarga filera blancas (Canten-i-dormen 3) 11 .m'escup al

cabell blanca (Deixa I ,75).

Blanc esta usat amb valor metafdric en el tftol del poema «Idilli blanca,

de caire modernista, i en els segiients passatges :

.Ditxosa que veres I la blanca visios (Lourdes 23,24) 11 .la blanca

verge de sa amor primeras (Caldmnia 23) 11 .Fou coronada amb fresques

flors, I de blanca verge fou vestidas (Pou 63-64).

Cal notar un oximoron, amb contradicc16 aparent, pero clara en la

significansa :

.Anys volguts de la innocencia , I blanques ombres del passats (Jo-

ventut VI 1-2).

A mes, la locuci6 adverbial en blanc, aplicada a l'esguard que es dirigeix

enlaire sense alsar el cap :

.tant, que sos ells I lo jove estreny o gira en blanca (Castell V

122-123).

Costa se serveix tambe de l'adjectiu blanc com a segon element - in-

dicador de qualitat - d'un adjectiu compost, el primer element del qual

es un substantiu que indica membre o part integrant, formaci6 caracterfs-

tica de la nostra llengua : 10

10. Veg. F. Di B. MOLL, Gramdtica hist6rica catalana (Madrid 1952), 304.

7



8 MIQUEL DOLC

aUn veil patr6 barba-Blanca, (Cap 97) 11 aperd el jaiet barba-blanca.
(Cap tog).

En fi, registrem 1'6s, mes aviat rar, d'aquell adjectiu on gran super-
latiu :

acobert amb llensol blanquissimD (Via XIV 2) 11 aPrest s'hi posava
1'estol blanquissim I que redimia l'opres catiuD (Pollencina 9-Jo) 11 eel
Patriarca de blanquissima testa)) (I,iban i) 11 aCoberta amb vel blanquissim
apar que dorm I N'Elisenda, voltada de rains i florsD (Castell IX 98-99).

Entre els derivats de 1'adjectiu blanc, Costa empra els adjectius. Wan-
quin6s, blaaquejant ; els substantius abstractes blancor, blancura ; i el verb
blanquejar.

Registrem blanqusnms, en 1'accepci6 de `quasi blanc', on dos pasF.atges :

iDe la lluna el raig dnbtus I fa destriar-hi una forma, I forma que
sera dins mar, I estranyament b]anquinosaD (Castell VIII 113-116) 1! tuna
ntorta de vesta blanquinosaD (Calumnia 21).

I una sola vegada blanquejant :

((No s'hi ufana ]a gentilcsa del cignc hlanqucjat)) ( Genesaret 4).

El derivat blancor sort cinc vegades , sempre amb sentit real

acignes de blancor seas tacan ( Idilli 44 ) 11 acelatges de blancor rosadaD
(idilli 6o ) 11 adi\fana blancor , ( I,liri 20) 11 iVestit de blancor de ncu to
mirant, oh Fill de l'homcD (Tabor io) 11 No es mou la blancor )) ( Castel]
VIII t3o).

L'abstracte equivalent blancura, avui m6s caigut en desits, 6s preferit pel
poeta, que l'empra vuit vegades, una d'elles en sentit figurat :

acobrava el eel, miss blancura)) (Thomas S) 11 afloreix del lliri ]a blan-
cura eastaD (Idil li 20) I1 ala fraternal blancura d'aquella anima)) (Idilli 56) 11
lamb tin vel de blancura de lliriu (Bellver 40) 11 aI,a groga muntanya...,
clapada de negrors i blancuress (Tristor 8) 11 ae] nin de tremolant blan-
cura)) (Mare t9) 11 aDalt aquell mur ciclopic estava el sacerdot I de llarga
cabellera i barba, que en blancura ! vencien prou ]a liana de sa ampla
vestidura, amb verd-obscur fullatge d'alzina coronab (Deixa I 28-3-1) 11
ai el fum ... blancures d'alabastre per sempre mascara (Deixa III 98-99).

E1 verb aproximatiu de qualitat blanquejar es troba tamb6 vuit ve-
gades, sempre en la seva significanca real:

8



EL COLOR EN LA POESIA DE COSTA I LLOBERA 9

cTant si de neu blanquegen I les serres com si hi bull la soleiadas

(Vail 5-6) 11 cSegadors arreu hlanquegen• (Jung 13) 11 allavors eixes flors

belles, I confoses, blanquejants (Lliri 46-47) 11 cjo veia un temple de

purissim marbre I blanquejar entre el verd de la riberax (Comiat 2-3) 11
iDe sant Domingo la noble llana I ja no blanqueja pel lloc sagrat• (An-

gels 73-74) II ales pedres de miriades de tombes hi blanquegen com ossos

escampats• (Josafat 4) 11 cLa vall blanqueja pel codolar de les mortes

platges : tambe hi blanquegen ossaments d'arbres que hi dugu6 el Jorda

i que aquest mar escup amb son estigmas (Morta 5) jl iCom Iliri d'aigua

romput I blanqueja el cos i degota)) (Castell VIII 151-152).

Anotern encara dues formes derivades del mateix adjectiu en la seva

funci6 de radical verbal : blanquejant , ja esmentat, i emblanquinat :

aaqueixes tombes i parets emblanquinadess (Jeremias 11).

2. Candid. - is prou coneguda la difer6ncia originaria existent

en llatf entre albus `blanc' i candidus `blanc brillant, resplendent'. Can-

didus, pero, va sofrir una evoluci6 rapida, corn a substitut afectiu d'albus,

reflectint una idea de gracia i d'encis : d'on, 1'extensi6 del seu valor

inetaforic. Aquest valor concerneix primerament la puresa en els sentiments

o la franquesa en la seva expres=•i6 ; i, encara, la bondat, matfs que es

remunta a Ovidi.11 Avui el sentit figurat de candid es, m6s aviat, pejoratiu :

no malici6s, ingenu'.

Costa no gosa de restablir claratnent el sentit etimoldgic de candid,

desoint el mestratge, que li fou tan car, de la moderna poesia italiana

o del mateix niodernisme espanyol.12 Ws encara : empra amb molta pre-

cauci6 1'adjectiu candid i el substantiu candor. Hem escollit sis exemples,

en els quals els mots derivats de la rel indoeuropea *CAND- semblen afectats

de sensaci6 colorista, pero sempre amb intenci6 moral o metaforica.

A aquesta zona pertanyen tres usos de candid :

atendres memories d'una edat candida I qui es corona d'anemoness

(Vora 27-28) 11 iamb dolca bellesa de candida ninac (Eulalia 3) 11 ala can-

dida heroina 1 ja faire obert no respira. (Pon 55-56)

i dos de candor :

uAlluny, ximplesa insulsa I fingint candors ingenues!. (Jove-, 61-621 '1

iDins tal foe no se crema I vostro lliri de candor)) (Sebastia 17.18).

i1. Trist ., V, 3.53.
12. Cf . RLTBEN DARIO , Obras po(fticas cornplctas (Madrid 1945), 619 i 732

ccf ndido cuello)) i ccandidas alas)), parlant del cigne.

9
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10 MIQUEL DOLC

L'accepcio etimolilgica de candid, que hauria estat mcs acceptable, per
exemple, en el clima de les Horacianes, sembla transparent en una sola
d'elles:

(Com una vestal candida I nostra amistat sa flama n'alimentib
(Amistat 21 -22).

La frase evoca clarament el vestit blanc de les vestals romanes. Els poetes
Ilatins empren constantment el mateix color (al bus i, mes sovint, candidus)
en qualificar el vestit dels deus, sacerdots i sacerdotesses. Basti recordar,
referit precisament al culte de la vestal, el text de Properci : «uel cui,
iuratos cum Vesta reposceret ignis, I exhibuit uiuos carbasus alba focosn.13
Menys segur es el valor cromatic de l'adjectiu en 1'expressi6:

iamb gust abeura-s'hi la cabra dfscola, I com 1'anyelleta candida.
(Vora 11-12),

per tal com candida sembla oposar-se a dfscola. Pero la frase sembla tambc
calcada en la poesia llatina, que normalment atribueix una blancor sens
macula a les ovelles i als vedells destinats als sacrificis." Una curiosa
juxtaposici6 de candidus i niueus es troba en T'ibul: uniueae candidus
agnus ouisn.I5

Cal atribuir aquesta reserva, sens dubte deliberada, a la seva incapa-
citat d'artifici i a la seva rfgida mesura de dicci6. No li mancaven, peril,
estimables antecedents en la nostra llengua.1°

3. Nevat. - Corn a sinilnim de blanc, el llatf ja possef niueus i la
llengua hellenfstica chi6neas : 17 es tracta d'una creaci6 poetica esponti nia,
que se serveix d'un derivat, d'un compost o d'una formula. Costa empra
el derivat verbal nevat i la formula blanc com la neu.

Hem triat sis casos en quo la intencio cromatica os evident ; tres,
resolts amb derivat :

equan la for somniadora I bada son calze nevats (Nocturn 9-10) 11
cla testa arreu nevadas (Profeta 43) 11 iamb la nevada barba flairosa com
a lliris (Rossello 13) ;

13. IV, I1.53-54. Cf. M. BASSOLS DE CLIMENT, Estudio accrca de los adjetivos
y predicados verbales que expresan idea de blancura en los poctas Latinos (Barce-
lona 1926), 54-55-

14. Cf. BASSOLS, Op. cit., 30-31.
I. IT, 5.38.
16. Per exemple : CORELLA, Obres, 188: iAmb candida blancor rellulan ; VER-

DACUER, Canig6, X : cVol brodar una candida estovailaa. Testimonis addults per
ALLOVER-MOLL, DCVB, IT, 822.

17. Cf. ANDRE, op. Cit., 39.

10
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tres, amb f6rmula o amb 1'ajuda de complement :

.cignes de blancor sens taca, I corn la tefla de neus (Idilli 44-45) II
•Ja el sant rosari oferia I son padri, vellet de Deu, I qui dins la liar pre-

sidia, I tremolos, amb cap de neus (Maina I 89-92) 11 .Hi ha una for

blanca i pura I com la tefla de la neus (Virginal I-2).

4. Pur, immaculat, clar, virginal. - Tot i que l'adjectiu pur

ha tingut de sempre un caire moral, corn a mot propi del llenguatge re-

iigi6s, en el sentit de `net', 'sens taca', creiem que Costa 1'usa alguna

vegada barrejant els conceptes d'aspecte i color. Aixf, Pur equivaldria a

blanc, en alld que aquest color s'oposa al negre i a tot color mesclat. Es ras-

treja aquest sentit almenys en cinc passatges :

-^^fe 6s la ccloma pura, I i el dubte el negre esparvers (Fe 1-2)

.Pura com ploma d'angel 6s la neu I que resplendeix al sol, mai tre-

pitjadas (Concepci6 1-2) 11 (jo veia un temple de purissim marbres (Co-

miat 2) j1 iRi.u abund6s de dolcura, ( font signada en castedat, comparada

amb la llum pura I la venceu en netedats (Montission 29-32) ales mans

purissimes de 1'albas (Arpa IV 4).

El mateix valor semantic podem aplicar a l'us de l'adjectiu immaculat

en la precisa descripci6:

.bells cignes de plomatge immaculat (Jardi ii).

Corn a sindnim tonal de `lluminbs', `que foragita la fosca', cal consi-

derar Pius metafdric de clar en algunes invocacions de caracter religi6s :

•brillau, Estrella claras (Infants 3,I) 11 aV6s qui sou segura guia, I

clara estrella de la mars (Filles II 1-2) 11 .clara estrella de la mars (Mon-

tission 24).

I aixi mateix 1'us de virginal, sindnim de blanc en l'espectre liturgic

de l'Esglesia romana, en

illuny de les Hors profanes I l'estol fan virginals (Lliri 34-35).

5. Alabastrf, opalf. - Per a suscitar la idea de blancor, Costa

no acudeix a derivats de caracter animal o vegetal usuals en altres poetes

i altres llengiies, tats corn vori, nacre, argent, marbre. Amb tot, d6na di-

verses tonalitats del blanc servint-se, en algunes expressions exquisides,

de dos noms minerals : 1'alabastre i 1'6pal. Hem de recon6ixer matis colo-

rista en la frase

aD'aquesta cala opalinas (Cala 37),

II



12 6IIQUEL DOLL

si pensem que esta aplicada a una cala que el poeta ha definit abans corn
una (ccinta de blanca arena)).

L'adjectiu alabastri sembla incloure sensaci6 crom3tica en dos pas-
satges:

avessau l'urna alabastrina de les lliigrimes feels . ( 1llagdalena
63-64) 11 ealabastrines verges. (Deixa II 212, 242).

Aixi i tot , no 6s possible de separar acf els conceptes de materia i qua-
litat, tenint en compte que les estalactites , metamorfosades en ((verges
alabastrines)) , consisteixen en concrecions de sals calcaries i silfcies. Pero
la idea de blancor resta palesa en la precisi6 cromatica del mateix poema .

ablancures d'alabastren (Deixa III qg).

En canvi , 1'adjectiu alaabastri sembla tenir un sentit purament material
en Verdaguer : ((Des del palau alabastrf davallen))."

6. Altres substitucions. - Amb divcrses altres materies Costa
caracteritza encara el color blanc. L'ermini, que tart sovinteja en altres
poetes, 6s un recurs cnlprat per ell una sola vegada, sens dubte per la seva
natura exutica ; i aixo, en la descripci6 d'un paisatge oriental :

ajo no puc acostar-me a Termini de tes neusa (Liban 7).

En tres ocasions el color blanc to en la seva poesia un•sentit de tristor
i angoixa. En aquest clima entra la visi6 d'un pedreny calcinat :

atrobaren una muntanya I de pedreny tot calcinat I com una ossera
escampada. (I,lagrima 38-40).

Aquesta blancor d'os es d'una vigorosa plasticitat. El to funebre s'ac-
centua en la pintura d'un paisatge palestinenc, (color d'o^sos de mort))

aEl rocam, color d'ossos de niort, s'hi veu brescat de petites coves
6s la bresca de l'eixam d'anacoretess (Jerico 20).

L'allusio a la dolcesa eremftica intenta de suavitzar la imatge dura del
camp esteril, que de tan prop recorda alguns textos llatins.19

18. Canig6, IV.
1g. Per exemple, HORACI, Sat., I, 8.16: aAlbis informern spectabant ossibus

agrum» ; o VIRGII,I, Aen., XII, 36 : aCampique ingentes ossibus albents . Cf. BAs-
SOLS, op. Cit., 25-26.

12



EL COLOR EN LA POESIA DE COSTA I LLOBERA 13

El color esdeve blanc pallid de mortalla en :

ael so], trist, I de dins boirosa mortalla, I son raig darrer, tremolos,

estenia per la planar (Llagrima 49-52).

Finalment, esclata un blanc liturgic en la descripci6 :

uDuu vestidura llarga i folgada, I color de l'habit de la Mercer (Puig

III 105-1o6).

b) El bru

A curta distancia del blau , el color bru, amb els seus diversos matisos,

assoleix el nombre de 82 cites en 1'espectre de Costa. La proporcib es de

17,2 per ioo. La sensaci6 cromdtica del bru, pero, no es sempre precisa

i ben definida. Observem que aquesta vaguetat ja radica en el mateix con-

cepte del color bru i en el mot germanic primitiU BRUNS `de color foss'.

Tampoc els romans no el saberen distingir, confonent-1o amb el vermell

o el negre. Per als francesos brun es sindnim de rnarr6. Els nostres diccio-

naris defineixen el color bru com a ((gris foss tirant a negre)) o com a color

de (da pell de 1'individu de rasa blanca rica en pigment)) o, en general,

com a equivalent de ofosc)).20

La gamma, per tant, del bru es susceptible d'innombrables gradacions.

Incloem en aquesta gamma totes les tonalitats derivades de 1'ombra, 1'obs-

curitat, la fosca i la morenor.

i. B r u , more . - L'adjectiu bru, tan en yoga en altres poetes,

es usat rarament per Costa. Hem registrat nomes quatre casos , en tots els

quals to valor real:

uJa la nit es arribada I tranquila i brunar (Gerreta 1310-311) 11 •la

vall brunar (Castell VII 194) 11 ala volta brunar (Visio 69) 11 aNuredduna,

caigut el front bellissim de cabellera brunar (Deixa I 127-128).

Ivies cautelosament encara empra l'adjectiu more, morena, tan viu

a Mallorca per a indicar el matfs bronzejat de la pell ; se'n serveix una Bola

vegada per a descriure la humil heroina del poema La mama :

*N'Aina era la majoreta, I crescuda, innocent, gentil, I tota for d'ulls,

moreueta, I amb frescor d'auba d'abrilr (Mama 141-44).

20. Veg. P. FABRA, Diccionari general de la llengua catalana ( Barcelona 1932),

279; ALCOVSR-MOLL, II, 61g.
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No trobem cap vegada en la seva poesia 1'abstracte m-orenor, tan
bellament consagrat per Joan Alcover en la viva pintura de la pagesa
muntanyenca : ((Oh for de muntanya, fina morenor !))

2. Obscur. - L'adjectiu obscur, no sols en el sentit negatiu de
'inancat de llum' , sinb en el positiu - si se'ns permet la frase - de `grin
fosc' , gaudeix d ' una ampla acceptacio en el cercle cromAtic de Costa . Inclou
quasi sempre un to misterios , de forta eficdcia lirica i psiquica . L'hem
registrat 23 vegades ; iS d'elles, amb valor real:

sun vespre d'hivern obscure (,Sospirs 2) II edins la nuvolada obscura
la ribera es transfigura ! P (Temporal 53-54) II tSi ally en nuvolada obscuras
(Comparanca 1) II abosc obscurs (Processo 13) II ssolitud obscuras (Jardf
12) II adel mon obscur en les entranyess (Avenc io) II per la gran volta
obscuras (Avenc 17) II aBe esta el passat a dins 1'obscur terrers (Cova 9)
as vostre impuls des de l'obscura cova I alcem 1'escut de 1'avior triomfal ! D
(Cova 23-24) II aLa nit de vel obscurs (Puig II 37) II adel bose obscur,
abans del jorns (Castell V 6 II e Amb la, inorta sols queden encesos Hums,
fent tremolar les ombres del floc obscur)i (Castell IX 154-155) II aDins
1'ampla vall Pollensa obscura i se descobreixs (Castell X 112-113) II edel
vas a la boca obscuras (Matines 8S) II ava veure estesa en cadafale obscur
una morta de vesta blanquinosas (Calumnia 20-21) II diabita counts de
roques per dins el bose obscurs (Deixa I 115) II acaverna obscuras (Deixa I
156) II aI,'enorme catapulta, I si no podia abatre les roques d'aquell mur,
be prow feia destrosa dins el seu clos obscurs (Deixa III 22-24) ;

i cinc, amb valor metafdric :

adavant ]a senzillesa I de vostra obscura majestat. (Humils 29-30) II
aAixf passares, obscur i pensati.u, en curta vidas (Cabanyes 53-54) II
aNo us imposi 1'Esfinx sempre enigmatica I que posa obscur lo clars
(Doves 47-49) II ,Vict6ria i recompensa I la causa to segura , I si no a ]a
terra obscura, I, dins l'esplendor del eels (Solidaritat 25-28) II aA la remor
obscura del cant sagrats (Castell IV iio).

3. Fosc. - L'adjectiu fosc, del llati FUSCU, amb els seus derivats,
es aixi mateix un dels tons preferits pel nostre poeta, que l'usa 27 vegades
amb evident significansa cromatica. El qualificatiu fosc to valor natural,
indicant 1'entrellum, l'oposicifi a clar, en cinc passatges :

apassen fosques nuvolades I com a robes esqueixades I del vel negre
de la nits (Temporal 5-7) II a$ncorralen les ovelles I dins aqueix comellar
foscs (Castell III 2o8^209) II aper dins lo coniellar foscs (Castell III 229) II
aEstava el floc ja solitari I i fosc el eel a 1'entrellums (Pou 31-32) II asegons
la trama , osca d'aquelles tres germaness ( Deixa I 98).

14
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El sentit 6s figurat cinc altres vegades ; aleshores fosc 6s equivalent de

trist, t6rbol, enigmatic :

Dins aquell fosc cativeri i feren palaus de misteris (Dones 45-46) II

.Obriu-me el fosc tresor del temps i del misteris (Pirineus 34) II ecom

reste fosc de lo passat miradess (Mot '13)' II afosca dissort ferestas (Maig

33) 11 •A cada instant m6s fosca la you del ci ntic forts (Deixa I 267).

Hem recollit un cop la locucib adverbial «a entrada de fosc», resolta

d'una faisb dialectal:

.A la llum d'una llanterna , I que ja 6s entrada de foscs ( Castell III

66-67)

i un altre cop l'adverbi foscament, amb valor figurat :

(fins a morir foscaments (Canten-i-dormen 64).

Entre els derivats de fosc, Costa utilitza els abstractes fosca, foscor

i foscura , que nom6s poden acusar valor cromatic pel que fa seva presencia

suposa de privacio de claredat , sense arribar al to negre absolut . Fosca apa-

reix nou vegades:

•La Ilantial del sagrari I la fosca feia veure de la deserta naus (Te-

nebres 37-38) II •Son doves d'aigua, les fades I a la fosca condemnadess

(Doves 21 -22) II ides de la fosca del castell asprius (Poder 27) II .sols

pogu6 la fosca I transfigurar-tes (Virgili 55-56) II iPostrat aqua, no s6 veure

m6s quo la foscas (Gdlgota 7) II Duna fosca que 6s el dol de l'tinivers per

la mort del Fill de l'homes (G61gota 8) II «ja 6s tot fosca , i dalt el Puig ja

trenca una auba ! s (Puig 11 65) II cDins la fosca cullen pedres ( Gerreta II

133) II •tot sol amb el silenci , la fosca i 1'agonias ( Deixa I 265)

foscor, una vegada, en contrast amb els raigs de la llum :

.Sos raigs que ally tremolen , mesclant-se amb la foscor I combinen i

trasmuden visio mai acabadas ( Profeta 31-312) ;

i cinc, foscura, amb el sufix preferit del nostre poeta :

•Llavors dins la foscura clams l'Anima mia : I "Oh Hum... negra 6s

la nit! "s (Tenebres 35-36) II sconversen dins la foscura I un jove i un veil

pastors (Dones 7-8, 79-8o) II ija cap al tard, dins la foscura I de 1'alzinars

(Castell VII 84-85) II solet dins la foscuras (Matines 34) II slligat dins

la foscuras (Deixa II 153).

15
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4. Ombra. - Posant-los molt sovint en contrast amb impressions
lluminoses, el poeta es complau a augmentar i amuntegar conceptes Wont-
bra en la seva obra. La sensacio cromatica esdeve aleshores intellectual,
formant un clarobscur harmoni6s, on el color pictoric s'esborra o s'atenua
coin en certes obres de Goya. El substantiu ombra tc aquesta entitat,
segons la nostra estadfstica, 14 vegades ; deu d'elles, amb valor real:

es'alcaven transparents les ombres de la nit= (Proccssb 68) II on lo
caigut to son callat imperi I i ]'ombra escau per al repbs darrerD (Cova
11-12 ) 111 aCrits i rialles, estertors i cantics I mesclen amb ]'ombra i esplcn-
dor clarissimn (Tfbur 5-6) II aPenetretn dins la majestat de sa tristesa... Les
seves ombres atreuen, el sell silenci absorbeix. ( jeremias 2 ) 11 aMlesclava
la torrentera I llambreig viu de diamants, I ombres, escumes saltants Ii herba en for per in voreraD (Maina II 5-8) 11 oombres fugint per la
negrorD (Pou 50) 11 aun ultim raig perdut, I blav6s, somort, tristissim,
per I'ombra se fonia)) (Deixa I 211-212) II aI,a mobil claredat, I login t,
Java a les ombres un moviment de villa)) (Deixa I 272) II aS'allarga sota
les murades de Jerusalem : elles li aboquen ombra de ponent i dol de
ruinesD (Josafat 2) 11 :ombra de llevant i desolaci61 (Josafat 3).

Observern ci contrast «ombra de ponent)) i «ombra do llevant)) en els
dos t ltims passatges. El valor es figurat en quatre ocasions :

dins ]'ombra augusta de sa vidaD (Epitafi 1) II aFugin, ombres de
vida)) (Adorant I) 11 al'espectral imperi de les ombres)) (Virgili 32) IIaQuan plana ]'ombra de les catastrofes i tot el caos sembla dissoldre-
s'hiD (Heroe 29-30).

Coin a derivats d'ombra, Costa empra l'adjectiu ombrfvol, de sufix tan
car a la poesia moderna, i el verb ombrejar. Onvbrivol, usat nou vegades,
qualifica sovint el boss, el fullatge, la verdor :

.ombrfvol santuari , I a on la quietud dorm o meditaD ( Val] 11-r2) IIabosquets ombrivolsD (Idilli 3) II aombrivoles verdures en delicats fullat-
gesD (Avene 22 ) II avolen pet rainatge ombrfvol I mos somnis i records))
(Vagant 13 -1 4) aPlau-ine la Naiade que en les recondites I verdors
ombrfvoles aboca 1'AmforaD (Vora 1-2 ) 11 No s'era criat ombrfvol I tan
bell pages )) ( Gerreta 1 72-73) 1; agenis del boss ombrfvol , del mar i les
muntanyesD ( Deixa I 4).

L'adjectiu to valor mes aviat figurat, corn a equivalent d"amenasador',
aplif!at als nuvols :

.Legions de nuvols, I escabellats i atropellant -se, venen, I venen del
nord amb un poder ombrfvol, I com invasi6 de barbresD ( Entiada 5-S) :

16
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i qualifica metafdricament les muntanyes en 1'expressi6

.Lluny dels gegants ombrivols de la serra. (Mata 4).

Ombrejar, amb to figurat, d6na un fort sentit cromatic a la visio del

Gdlgota :

rVoltes com les d'una cripta ombregen aquest turn. (Gulgota 4).

Registrem, encara, un sol cop, 1'fis de penommbra en el clima Inisteribs

abans esmentat :

.dins un vel d'alta penombra, (Omar 7).

No es costos, en fi, de destriar un cromatisme intellectual, de tonalitat

bruna, en el dubte :

4Jo no puc vcure lo que Deu amaga ( dins la fonda calitja del future

(Creixenca 37-38).

c) El blau

Si atribuim al color blau el silnbol de la tendresa, de la meditacio

amorosa o de l'honestedat," no ens estranyara que sovintegi tant en la

poesia de Costa. Agnest color Fred, tan escas en la Chanson, de Roland,z'

ocupa el segon lloc, despres del blanc, en el seu espectre, si excloem el bru,

la imprecisio del qual ja hem vist en les pagines anteriors a quina discus-i6

resta oberta. La idea de blau es esmentada 71 vegades, es a dir, en una

proporci6 de 14,9 per Ioo.

E1 concepte de blaze sempre es subratllat pel poeta amb exactitud.

Cal recordar que la precisa sensaci6 visual del blaze es ba-stant recent en

la historia ; no la cita el Poema del Cid." L'espectre homeric no passava

del verd ; l'espectre roma possei el blau.24 Encara Servi, un comentarista de

Virgili de 1'epoca de Teodosi, no sabent l'origen del snot caeruleus

We *CAELO-LO-s),2S el defineix aixi : « caeruleum est uiride cum nigro, tit

2r. Veg. Diccionario Ralari, Inventario lexicografico de la lengua catalana corn-

pilado por Jost BALARI Y JOVANY, I, 187, per la curiosa docunlentaci6.

22. Veg. CORT4S, op. cit., 135.

23. Veg. CORTFS, 141-

24. Segons R. PRICE, The color system of Vcrgil, AIM, IV (1883), 18-19; la

discussi6 en ANDRE, op. cit., 162 SS.

25. Veg. A. MEILLET, Sur la dissimilation de -l- en latin, BSLP, XXX (1929),

125-127.
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est mare)).26 Per a expressar la idea del dit color, Costa empra quasi sempre
l'adjectiu blau (del franc nr,no), amb els seus derivats; rarament atzur;
tin cop, safir, i un altre, turquesa.

r . Blau . - Les mencions mes nombroses d'aquest color pertanyen
a 1'adjectiu blast, usat 43 vegades , totes elles , llevat d'una, en sentit real.
Cap d'aquestes allusions cromatiques no revesteix tin interes especial. Cor-
rentment el qualificatiu blaze es aplicat al eel, al mar o a l'aigua, amb els
quals forma una entitat pictorica inseparable , fins a convertir -se en topic,
corn s 'esdeve en el toponim ((El Gorg blaun , titol d'un dels seus poemes
perfectes . Vet aqui els passatges d'aquesta serie :

a^ On va aquella vela blanca, I perduda en l'abisme blaze ?* ( Joven-
tut II 1-2) II cal fons sere del eel blaux ( Marina 3 ) II ai baix de 1'aigua
s'estenen I Ilums de blava resplendori ( Marina 20) aclaror dins l'abisme
blaua ( Marina 22 ) 11 iVaig veure el mon dels pobles ; i per la volta blava
regnaven les tenebres d'una suprema nits (Tenebres 1-2) II a1o eel blau.
(Miramar 41 ) 11 allacs blazes. (Verdaguer 11) 11 ala mar blava . (Stella 4) 116Entre el cantic inefable de ]es ones I i el somriure de ]a blava intmen-
sitats (Costa 53-54) 11 adella de la mar blavaa ( Complanta 25) II .gorg
blast de fondes aigfles que a 1'ombra reflecties I ]a for i el puig immens.
(Complanta 51-52) 11 ael blau mira infinitb (Lliri 38) 11 tuna aigua de
colic blann (Cali 2) II aestanys de blaze de eel * ( In memoriam 88) 11 aNet
es el eel si pe] elarissim blaze I ni una boirina volandera surai (Con-
cepcio 5-6) 11 avdins eixa terra que cenyeix la blava I mar de Sirenes.
(Horaci 23 - 24) iPer un eel matinal tot blau i rosaa (Comiat 1 ) I al,a
pietat arrelada floresca en aquest eel blaux ( Pelegrins 77 - 78) 11 aDins
la mar blavan ( Merce ;5) It ase rabeja dins el blaze d'un eel prodigi6s en
transparenciaa (Tabor 6) 11 (Alla, sobre el mar blaui ( Puig II 2) 11 .per
una estrella del eel blau despresa* ( Puig VI io) II aobri els ulls la donzella
corn lo eel blaun ( Gerreta III 1112 ) 11 aFada sembla del Gorg blaze I que
hi ha a Ternelles : I sos ulls blaus, fondos i purs, I tantost expressen I
]a gaubanSa d'un eel clar I corn la tempesta . ( Castell VI 173-178) 11 aProu
que ]a mar los convida I aquell capvespre de maig, I en que les aigiies
calmoses I rumbegen de sett blaua (Cap 81-84) 11 aal veure corn sorties
d'un mar i tin eel tan blaui ( Deixa I 1io2).

L'associaci6 del mar i el eel, ambd6s blaus, es troba en una estrofa
gairebe c £clica :

ala mar de blaves planures I que en el eel se va perdent, I i el eel
de blaves altures I on se perd el pensamenti (Damunt 25-28).

D'altres aplicacions del quali ficatiu es refereixen a les muntanyes,
a les ombres, als ulls, a les Hors, als Hums i a d'altres elements :

26. Aen., VII, 198.
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EL COLOR EN LA POESIA DE COSTA I LLOBERA 19

a Les timbes de 1'alta serra I vestides estan de blau. (Jung 45-46) II

sense mes hum que els ulls blaus. (Dones 56) II tl'augusta I pan de les

blaves ombres que s'estenen I de puigs altivols. (Virgili 11-13) II `Ja m6s

amunt sols trepitgen I blaves roques desiguals. (Puig III 23-24) II 91n0-

rades violetes I i blaze romanf. (Puig VIII 41-42) II aPobre Jordi ! Te sos

ulls I clavats en la costa blava. (Gerreta IV 9-10) 11 aFada sembla del

Gorg blau I que hi ha a Ternelles : I sos ulls blaus, fondos i purr,

tantost expressen I la gaubanca d'un eel clar com la tempesta. (Castell

VI 173-178) II ti la font de sos ulls blaus callada rega. (Castell VI

217.218) II t•lliri blau que ally brosta ran de les fonts. (Castell IX ioi)

tLa blava hum de foes follets. (Visi6 37) II per les tenebres va veure

un blau llumet. (Deixa II 3) II ade joventut el somni bla-u. (Colour 16)

tportant un collaret blau. (Enyoranca 51) II abrillau, Estrella clara, I en

somnis blaus i nets . (Infants 31-312).

El blau 6s de tonalitat verdosa en descriure el llac de Genesaret :

taqueix estany blau verd6s t6 la ullada consirosa. (Genesaret 3) ;

o b6 t6 matfs intellectual quan metamorfosa en «t6rtores blavesa les monger

claresses:

aDespres, ploroses d'amor castissim, I t6rtores blaves hi felen niu.

(Pollencina 1-1-12).

Els adjectius derivats de blau utilitzats pel poeta s6n bla.v6s, blavis

i blavenc, que unes vegades es poden interpretar en la seva accepci6 prdpia

('tirant a blau'), d'altres com a simples sindnims de blau, imposats per la

m6trica o la prosddia. Trobein sir mencions de blav6s, forma que alguna

vegada suscita una sensaci6 consirosa, un deix lnelanconic :

tuuan surt, va vestida de seda blavosa, I amb totes les tintes del

eel i la mar. (Ruixa-mantells 41-42) II tAquell blav6s collari. (Enyoranca

55, 6o) II ala mar blavosa. (Castell VII 187) II Dins l'aigua ]a van seguint I
.llambreigs de besllum blavosa. (Castell VIII 163-164) II ade la hum del

dia un filtim raig perdut, I blav6s, somort, tristissim, per 1'ombra se

fonia. (Deixa I 211-212 ) II toberta I veie la portalada, Inostrant la llum

incerta, I blavosa i moradenca d'un eel crepuscular. (Deixa II 56-58) ;

dues, de blavis :

adespren un fum blavis I que com encens per faire sura. (Avenc

19-20) II ti ally dins 1'esplendor blavis de 1'hemisferi. (In Inemoriam rI) ;

i una sola, de blavenc :

tnom6s blavenca faixa I de eel se descobreix tal com un riu. (Pareis

26-27).
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20 MIQUEL DOLL

L't nic substantiu abstracte derivat de blau, en Costa , es ]'habitual
blavor. Fl mot se sol referir igualment al mar, a l'aigua, mes rarament al
eel o a una planura. Anotem 12 mencions:

calla, en la fonda blavor, I coronaven la vesprada I flors sens fi de
l'estclada, I semprevives de claror! P (Seuiprevives 37-40) J1 *,dins la blavor
altissima s'afanyen a volarb (Miramar 3) 11 «I)'encantament blavors prc-
gones, j coin un safirb (Gorg 14-15) it anientres pel sol i la blavor marina.
(Pollentia io) 11 calla baix dins la blavor bellugadissa I la grail flota de
delfins vaga saltantb (Costa 43-44) jj uSa pallida blavor retrata junta I
In incerta ]lumb (Nil 22-23) 1! ablavors diafanesb (Mediterrania 1) 1! ase-
rena blavor lluntfnicab (Abella 4) 11 adavant una imntensitat de blavor
immaouladab (Victoria RS-&)) ii ablavor de solituds Ilunyedanesb (Ga-
lilea 9) 11 aGuaita per uil coil la blavor de l'estany de Genesaret, (Tabor
b) 11 uVora la mar sortiren quan l'aigua remorosa j al bes primer de l'alba
somreia amb sa blavor" (Deixa I 193-194).

Tres vegades es esmentat el verb derivat blavejar, molt suggestiu per
a designar el mar o 1'horitz6 :

ablaveja 1'lioritz6 entreobert. (Jardi 4) 11 tuna mar blaveja que fops
no teb (Castell I 51).

Mar eudins, el navegant perdut veil blavejar Mallorca coin un nfivol incert :

aaquell trist veu coin un nfivol i que li blaveja davantb (Cap 1145-146).

2. A t z u r . - El substantiu atzur, procedent de l'arab i,.-AzuR, ben
arrelat en ]'antic catala, ha gaudit de gran predicament en la poesia nio-
derna, a partir de Verdaguer.27

Mk,,s cautel6s, Costa no. 1'utilitza mes que en dues ocasions:

ud'atznr i ritme penetra'ns ]'anima. (Mediterrania 62) IJ aungint-te
d'aromes, d'atrur i raigs d'orb (Salvador 20).

;. Substitucions. - Solament en dos casos Costa subratlla 1'e-
fecte poetic substituint el simple color blau per pedres precioses del mateix
to, cl safir i la turquesa:

aparadis obert I que al Mediterrani de safir comensab (Homenatge
2-3) II ((Jo cones les esmeragdes i turqueses I que la hum filtra en les ones
ally dins" (Costa 29-30).

27. Exemples : VF,RDAGUER, Canigo, IV : aConstellacions d'estanys d'atzur i
verdu ; CARNFR, Primer llibre de sonets, 63 : aQueien de l'atzur frenesi i cansa-
mentu ; MARIA-ANT6NIA SALVA, Poesies, 149 : uLa neu blanqueja daniunt 1'atzurb.
I?n GUERAU nF l;1oST, el mot, sovint repetit, amaga nn especial encis , coin en Obra
poirlica coinpleta (1948 ), 302 : a1,'atzur patina la teva pelt.

20



1:L COLOfi I:N LA POI:SIA b^ COSTA 1 LLOBt_'RA ll

d) E^ negre

1~s diffcil, gairebe impassible, de concebre gradacion.s en el color negre;

a penes minva el seu gran de saturaci6, arribem a la gamma dell grisos

o dels bruns. Costa posseeix, cam Quevedo,26 un profund sentit de 1'efi-

c^cia d'aquest color a, millor dit, de 1'absencia completa del color i de la

llum que el negre represents. 1:n fa un us intelligent i extens per arribar

als contrastos mes forts, per subratllar les impressions de depressi6 moral,

de tristesa, de mart, no rares en la seva vida.29 Essent el blanc el color

hegemonic del seu espectre, la funcio de 1'antitesi 1'obligara, seguint una

llei natural de co^mpensacio, a incorporar el negre a moltes zones del seu

panorama artistic. Hem registrat 66 mencions del negre : la proporcio ^s,

doncs, de 13,4 per zoo.

Per a des.ignar aquest color se: serveix normalment de 1'adjectiu negre

i els sous derivats. Com a vocables metaforics cal assenyalar nacions de

dal, tereebra, mascara i taco, que usa accidentalment, P'rescindeix, en canvi,

d'altres formules frequents en la poesia moderns, com atzabeja,, sutge

o m6ra.

1. Negre. - L'adjectitt negre apareix 34 vegades en la poesia de

Costa; la majoria d'elles, atnb valor real. 11 qualificatiu s'aplica priltci-

palment als ulls, als maros, als nitvols, al cel, a la nit, a les armadures,

a les caves. Anatem primer el mateix titol del poems «I,'avenc de

Cova Negrau, un topdnim discutible, i 1'exacta pinzellada per a descriure

el penya-segat del Tumat, a la peninsula de Tormentor

«Sa fas horrenda es clapa^da ^ de roig i negre fins alt. (Gerreta II

z^5-z6) .

Vet aqui les altres mencions

«papallons negres i blancs. (Joventut IV z) ^^ «visions espantoses

i negres alarbs. ^ Alla dins les penyes ^ de negre barrancb (Thomas 57-x) ^^

«passen fosques nuvolades ^ com a robes esqueixades ^ del vel negre

de la nits (Temporal ^5=7) ^^ «els negres cavallers qui les guardaven.

(Arpa I 8) ^I «Ai ! aquells negres cavallers de ferro ^ no mouran mai sa

poderosa dlansan (Arpa I 9-to) ^^ «amb la fumassa els astres s'amagaven ^

i era mks negre el cel. (Tenebres 15-16) ^^ «Oh llum... negra 65 la nit!.

(Tenebres ;6) ^^ «);ntorn del negre escut. (Pallentia 46) II aNi els sepulcres

i tot mostren memdria ; de to que foren, i llur negre fops ^ ha fet aqui

:28. CI. OBOZCO, 0P. cit. , q9.
zq. Ve8. 'I'ORRBS,0P. CU.,44 ^.

,^ I
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fantasiar la historian (Pollentia 64-66) II ade nuvolades amb negre estols
(Cala 20) 11 .negre nuvoln (Calma 2) II El pastor, seguint un ramat de
negrissimes cabres o de llanudes ovelles, sembla pensar-s'hi) (Galilea 8) II
:al negre foes d'.un avenc I forjava la mort sa dallas (I,lagrinla 3-4) II
:Guardau son cavall negre I que passa com lo vent) (Adeu 3-4) II aNegra
es la nit. Tot calla) (Adeu 33) II :Figures de cara negra, I cobertes amb
mantell blanc) (Gerreta 11 15-1b) II aCorrent arriba a B6quer negre cavalls
(Gerreta III 2) 11 dos llargs cabells negres i rullss (Castell V 121) II :Los
negres ulls fixant-hi ell, descolorit, se transfiguras (Castell V 270-271) IIahumida i feresta cova que es perd en negra foscors (Castell VIII
48-49) 11 :Cigne de negre plomatge) (Drac 17) II el cigue negre del llacn
(Drac 5S) II apassa la vila, I a on un fum negre s'apila, I ombra de maln
('Castell X 153-155) 11 calla al fons de negres roques I senten les aigiies
d'un rite (Cap 25-26) 11 ala llana d'un anyell negre I nat i inort a mitjanits
(Cap 41-42) II apujant negra turbonadan (Canten-i-dormen 6o) 11 :Cons si
ploras la negra nit) (Visi6 1g) 11 aen rulls ne desbordava la negra cabe-
llera I flotant per ombrejar-li la fag dolga i austeras (Deixa 1 41-42).

I les cinc segiients, amb valor figurat :

al,a fe yes la coloma pura, I i el dubte el negre esparvers (Fe 1-2) 11
:negra mort) (In memoriam 71) 11 :negres ensomnis que en un hit de
plomes I pose) espiness (Horaci 55-56) II :dins eix castell tres jorns
pass: I de negre dol, (Castell II 1222-223) 11 :fins que ell morf I de pesta
negra) (Castell X 29).

Corn a substantiu abstracte, derivat de negre, registrem finicameut
negror, en set passatges:

:del dubte en la negrors (Claper 3S) 11 aI,a near creixent s'avalota,
la negror que l'encapota I claps de sol fan llambrejarn ( Temporal 8-lo) II
:dins clapes de negrors (Avenc 13) 11 snits d'espessa negrors ( Dones 60) II
aLa groga muntanya ..., clapada de negrors i blancuress (Tristor 8) II
:engolf I dins la negror sens fi 11'era perduda ) (Era 58-60) 11 aombres
fugint per la negrors ( Pon 50).

Negrejar, amb el sufix verbal afegit a l'adjectiu, 6s el verb cromatic,
usat pel nostre poeta tres vegades:

:el bose espes qui negreja) (Juny 51) 11 isos merlets negregen reblits
de caps) (Castell I 99) 11 :i negrejar s'hi veien mig nus els sagitaris 1 de
Nubian (Deixa III 18-19).

2. Dol. - Cal necessariament considerar com a substitut del color
negre el mot dol i els seus derivats en diversos passatges del poeta, per tal
corn el color negre es, entre nosaltres, el color simbolic del dol en 1'exte-
rioritzaci6 dels sentiments lugubres i aflictius : la metafora remunta als

22



EL COLOR EN LA POESIA DE COSTA I LLOBERA 23

temps mes llunyans . J° Ja per als romans , pullatus (de pullum `vestit de dol')

significava ` endolat', `negre ', 11 i pullus s'empra com a qualificatiu del 'fi•1

de les Parques3' i de les victimes immolades als dens infernals ." Entre els

poetes catalans moderns, basti recordar un exemple de Guerau de Liost :

((merles endolades ), (=`negres '). 3` El sentit cromatic de dol i els seus de-

rivats no sempre es clar en Costa . Hem escollit com a mes significatius

onze exemples.

Dal acu.sa valor cromatic en aquests sis passatges :

ii el doll estel clasissim I somriu damunt el dol de la vesprada.

(Vail 27-28) 1! idol de nuiness (josafat 2) 11 tAqui la Judea deixa el mantell

de dol i deposa el sac de cilici : aqui la campinya somriu i juga. (Bet-

lem 11) 11 «de dol se vestia el mon* (Llagrima 1 ) 11 «La nau grandiosa I

vestida estava amb paraments de dole ( Calumnia 17- 18) 11 .Aixi de dol

vestides estau , coves d'Arta (Deixa III ioo).

El verb endolar , en aquests tres :

sMes entre buidor tanta, que endola ja ma vida, I antic, gran es toil

buits (Complanta 7-8) 11 dSobre ton buit que ens endola I to lira aqui

romandra . (Tribut 25-26) 11 .Cada colos que a l'entrellum s'endolall

(Nil io).

I, finalment, el participi endalat, en aquests dos :

.Com la llarga acompanyada I d'un mort, que passa endolada, I tot

callant, I aixi mes bores perdudes, I tambe endolades i modes, I van

passant. (Defalliment 11-6) 11 Rel eel cendrbs, endolat, 1 un altre desert

semblava. (Llagrima 31-32).

3. Substitucions. - Per a reflectir la sensaciS del color negre, el

nostre poeta se serveix, encara, de diversos procediments metafdrics, amb

valor roes aviat intellectual. Assenyalem, en primer lloc, l'{ts de tenebres :

aregnaven les tenebres d'una suprema nits (Tenebres 2) 11 .Salut,

claror llunyana perduda en les tenebres. (Deixa II 175).

I el de l'adjectiu tenebr6s:

cdamunt la vall tenebrosar (Fe 15 ) II aDins l'avenc tenebrbs de ma
baixesa, (Adorant 5) 11 '.Ah ! si com del passat ine revelau les coses, I

30. Veg. ALCOVER-MOLL, 1V, 531.

31. Cf. JUVExAL, III, 213.

32. Cf. MARCIAL, IV, 73.4.

33. Cf. TiBUL, I, 2.62.,

34. Obra poetica completa, 299.
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podfeu fer-me oir les que el futur to closes I damunt la nostra rata ainb
tenebr6s segell!n (Pirineus 49-51) 11 .Aquest es el santuari tenebros del
Fill de l'hoinea ( Getsemani II 2).

Es pot donar tambe el mateix sentit cromatic, pero figurat, al subs-
tantiu taca dels dos passatges segiients :

«lluny, va veure aquest m6n I cobert d'espantosa tacas (Llagrima
99-too) 11 aAh ! si la llantia s'apaga d'algtuia, no faci el seu record taca
importuna I sobre el sagrat convent. (Puig VI 7-9).

La idea de negror es mes palesa encara en Nis que fa, una Bola vegada,
del verb mascarar (=`enimascarar') :

cel fum de tal incendi, omplint el santuari, I blancures d'alabastre
per seinpre mascara. (Deixa III 95-99).

e) El groc

Que el simbolisme dels colors es, en el fons, una funci6 de l'escriptor,
tin resultat, en suma, de les relacions personals que ell estableix entre les
manifestacions sensibles i els sentiments, ho deniostra particularment el
simbolisme del color groc. Per a Ronsard, el groc significa dolor i dol ;'s
per als llatins, era senval d'alegria i d'opulencia. Agttest color calid, el
mes llumin6s de 1'espectre, es bastant negligit pels contemporanis ; nomes
on la poesia de Juan Ram6n Jimenez gaudeix d'un ample credit.

La poesia sol donar, mes aviat, la sensaci6 cromatica del groc mit-
jan9ant l'tis dels derivats, d'una manera especial els de For; el fenoinen
ja era corrent en llatf (cf. aureus, croceus, luteus, cercus, melleus, etc.) ;'8
o he, d'altra handa, acudint a la fainflia de 1'adjectiu Pallid. el qual, en-
cara que avui tingui potscr tin valor acromatic per a significar deficicncia
de color o tin gran mcs o menys fehle de coloraci6, ha d'esser ccrosi-
derat en la seva rel indoeuropea coin a not estrictament cromatic ;"
el pallid, en stuna, pot representar quasi sempre tin groc clar o tin ocre.
Notem, font una operaci6 inversa, cons on catala el groc sol esser emprat
coin a sindnim de pallid (cf egroc coin tin mortn).38

Segons aquests principis, la sensaci6 del groc es tin tema frequent
on la poesia de Costa. Hi hem triat 53 cites : una proporci6 de 12,5 per too.

35. Cf. M. GERALD DAVIS, Color in Ronsard's Poetry, MLR, XL (1945), 95-103.
36. Per a m6s details, of. ANDRI, op. Cit., 261.
37. Veg. ANnul, op. Cit., 139 as.
38. Veg. Dicc. Balari, II, 400.
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L'adjectiu groc i els seus derivats no son, peril, massa cars al poeta ;

i, encara, els utilitza precisament corn a equivalents de pal-lid. Per indicar

el color groc amb precisid empra normalment el recurs ja adduit : For,

i, amb ell, el color ros. Entre els altres procediments d'ordre cromatic,

cal esmentar principalment 1't5s de Pallid i dels seus derivats.

1. Groc. - E1 groc, del llatf CROCU , no es, com hem vist , un dels

terries predilectes del poeta. Com a sindnim de pallid, el trobem sis ve-

gades : quatre d'elles, per a qualificar el rostre ; una, la natura :

Flo nou catiu baixa la testa, I groc , abatut . ( Castell V 37-38) 11 .A dar-

rera la morta, com ella groc I va son pare tristissinl portant lo doll

(Castell IX 102-103) II :besa la morta, com ella groc • (Castell IX 125) II

(Tots el semblant tenien groca (Visio 49) 11 .I,a groga muntanya s'en-

venca, clapada de negrors i blancures , com a taques de cosa podrida

sembla la carronya d'un ileo colossal que el sol resseca * ( Tristor 8).

Corn es veu, 1'adjectiu groc es sempre pejoratiu. El poeta 1'usa en hipAl-

lage, amb gran forca descriptiva, en una de les Horacianes :

.Ah ! Pugin altres a palaus que habiten I grogues les ansies amb

l'afany hidrdpici (Horaci 53-54).

Grogu.es equival aef a `lfvides' o 'pallides', i recorda, en casos semblants,

fits de pallidus o luteus en llatf."'

Grogor i groguejar son els derivats de groc de qui se serveix Costa ;

una vegada del primer i dues del segon :

'En mig de sa grogor [de la plana] sols hi verdeja seguit una faixa :

es ]a faixa del Jorda que entre canyes i tamarells serpenteja cap a la

mar Mortal (Jerico 16) 11 «Grogueja pertot arreu el terrer de la vallb

(Josafat 4) I1 as la llum de sis atxes veu groguejar I ai ! de sa filla morta

lo cos glasatn (Castell IX 71-72).

2. Or. - Vs diffcil de destriar, molt sovint, quan 1'16s del substantiti

or implica una idea merament cromatica i quan aquesta s'interfereix amb

la idea de riquesa del metall : ale^-hores se solen fondre els sentiments de

materia i de color. El clixe Illa d'or o Illa daurada, tradicionalment aplicat

a Mallorca i registrat alguna vegada pel nostre poeta, es susceptible d'a-

questa confusio : tant pot alludir a la riquesa material de l'illa com a les

seves tonalitats Iluminoses. El mateix es pot dir de 1'adjectiu daurat,

corresponent del Ilatf aureus ; amb tot, el seu valor cromatic sot osser

39• Exemples : HORACI, Epod. io.r6 : cTibique pallor luteusv ; OVIDI, Met., IX,

III : rpallentemque metun ; VIRGII,I, Aen., VI, 275: (pallentes MorbiA.
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mes corrent . Aquesta precisi6 cromAtica esdeve quasi general en fits del
verb daurar . L'or i els seus derivats signifiquen sovint el groc brillant
o ataronjat : amb aquest valor En Costa 1'acostuma d'aplicar al sol i a la
llum ; la qualificaci6 remunta a Enni40 i a Apuleu.41 En ocasions, peat,
es tin simple substitut d'aquell color mat o del ros : basti recordar la locuci6
«ros corn fil d'or». En llati ja s'emprA no rarament aureus coin a sinonim
de flauus ; 42 1'6s, a traves de 1'Edat Mitjana,43 dura fins als nostres dies.

Hem triat en la poesia de Costa els segiients casos en quo el poeta
d6na a or un sentit cromAtic pur o derivat de ]a materia :

xvol viure en nuvolets d'or. (Canso a8) 11 aL'estitt ja arriba, ja el
camp oneja I vestit d'espigues coloret Worn (June 1-2) II aesti la blanca
donzella I pentinant sos cabells d'or. (Pont 3-4) 11 ten la pots d'or amb
que la Hum declina . (Jardf 6) ;; aSi dins les ones llnu la nostra illa I com
una Bella copeta d'orn (Angels 6) II aungint-te d'aromes, d'atzur i raigs
Worn (Salvador 20) II aolt llibre d'or dell ExercicisA (Ignasi 50) ! I aoneja
amb faire, a ] a lluna, I sa gran cabellera d'or. (Castell III 153) II aamollats
los cabells d'or. (Castel] III 273) 11 aSobre el mar font-hi riu d'or I davalla
el so] a la posta, (Castell VIII ,59-6o).

La taronja evoca on el poeta la imatge de l'or vermellos. Aixf exclama
adresant-se a S611er :

tSalut , oh vila del fruit d'or, (Adhesib i) ;

o concep coin a Auries les taronges, reproduint una imatge estereotipada :

ebrinda, amb ] a for nupcial , les taronges d'or m6s riques en dolsura.
(Jafa 6).

Se serveix tin cop de la locuci6 esmentada :

arosseta com fil d'or. (Pastoreta).

Exclos el topic Illa daurada, 1'adjectiu daurat, amb valor cromAtic,
es registra sis vegades:

al, quan el Puig altfssim I nimba a ponent una claror daurada>,
(Vail 25-26) 11 al'hora sagrada en qu: parles a mon cor, I ja escampa
sa ]lum daurada I damunt el dia que es 1-nor. (Darnunt 6,5-68) 11 amel
com ells olorosa i ben daurada, I com rajoll del sol qui daura 1'illa.
(Saboroses 29-30) 11 Coin una muntanya de neu daurada de sol : talment

40. Ann. frg. 92.
4r. Met ., XI, 7.2.
42. Veg. ANDRIt , op. Cit., 155.
43. Veg. C0RTE5, O . Cit., 127.
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resplendia aleshores el temple d'or i marbre , (Temple 26) 11 iQuan per les

voltes daurades I unison va ressonar I el Tedeum, (Glorificat 49-50).

El passatge mes suggestiu es lens dubte :

adaurada bellament qualque ruing, (Jardi 7).

El valor de l'adjectiu aurific, molt escas en el vocabulari del nostre

poeta, es mixt en el vers

.ally de California dins el terreny aurific, (Ciutat I 8).

He triat quatre moments en que la idea colorista del verb da.urar es

evident :

aPlau-me l'horror sublim de la tormenta... I i quan s'allunya a

l'horitzd, daurant-se, I veure el cumul nimbos, com trono olfmpic I de

majestat i gloria, (Entrada 25-28) !I amel com ells olorosa i ben dau-

rada, I corn rajolf del sol qui daura Villas (ISaboroses 29-30) II aque es

sublimin les nevades testes del Sannir i de l''Hermon, daurant-se en

gloria, (Carmel 14) II aQuan la claror darrera ; daura els penyals amb

moridora ulladas (Vail' 29-30).

3. Ros. - L'adjectiu ros, del llati Russu, varietat cromMica del

groc entre el castany clar i el groc daurat, 6s emprat parsimoniosament

per Costa. L'hem registrat quatre vegades, sempre aplicat al cabell; una

d'elles, en la locucib estereotipada ((ros corn fil d'or)) :

adel pare en la barba grisa I reclinant son capet ros, (Cas-

tell III 84-85) II .amb gran cabellera rossa, (Castell VIII 136) !! asa

gran cabellera rossa. (Castell VIII 162) !1 arosseta com fil d'or, (Pasto-

reta 6).

Una sola vegada apareix el verb derivat rossejar, referint-se a una plane

palestinenca :

iAdeu, altures de Judea, esmortuides a 1'Orient : adeu, plana de

Saron, que ara rosseges escorxada, a lo llarg de la costa, (Jafa 1).

4. P a 1.1 i d i a fins . - Per les raons adduldes, creiem que en alguns

casos l'adjectiu Pallid i els seus derivats inclouen una variant cromatica

en la gamma del groc. Recordem que 1'ocre es un dels matisos predo-

rninants en Quevedo.44 Quan l'adjectiu qualifica un substantiu cromatic

44. Veg. D. Ar.oxso, Poesia espanola: Ensayo de metodos y linaites estilisticos

(Madrid 1952), 509 ss.
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(vgr. ((pallida blavorn), el resultant sera una tonalitat esgrogueida o mes
apagada d'aquest color. I,'analogia cromatica de poldid es evident quan
es refereix a una persona o a una personificaci6 de la natura, corn In
tardor. Vet aquf set casos, en que la sensaci6 de color es mes o menys
explfcita :

aun llunyeda de pallides blavorsu (Process6 16) 11 uSa pallida blavor
retrata justa la incerta llumu (Nil 22-23) aansies que sota euteixinat
riquissim I pallides volenu (Calma 11-r2) aflors de la vida pallides.
(Vora 20) 11 aja eau ]a tardor pallida i esfulla I sa corona de pampols,
(Entrada 1-2) 11 a A cada punt rtes pi llids aquells festers de teia,
(Deixa 1 268) 11 ((Bra ella, Nuredduna, que scia ally impassible, I im-
mubil, bella i pallida, (Deixa III 85-86).

Com a derivat verbal, subratllem la presencia de pallidir (=`empalli-
dir') en aquest passatge :

aJa 1'Esfinx pallideix davant la nit. (Nil 3).

Cal veure tamb- ahns cromatics de patlld en alguns adjectius emprats
incidentalment pel poeta per significar .deficiencia de color natural : entre
ells, macilent, descolorit, marcit, amagrit. Reniarquem un sol exemple
de cada un :

aqueixa setts ira, macilentau (Dies 18) 11 udescolorit, se transfigure,
(Castell V 271) 11 aSa fag marcida de snort I encara F s suau i dolcau
(Castell VIII 157-158) 11 ten el contorn de sa amagrida galta, (Idilli i8).

5. Substituts. - El poeta d6na, encara, la idea del groc, anlb
valor pejoratiu, servint-se d'iinatges dels regnes mineral o animal. Suscito
la varietat groga de l'ocre mitjangant 1'6s de terra, ter)-6s i terrejar. L'ex-
pressi6 cobra aleshores una gran forga incisiva. Anotem tres passatges:

ad'estamenva I portava l'habit terr6su (Alaina 1 101-102) 11 aTerregen
aquestes aigiies terboles del Jordan (Jorda io) 11 aCoui esquenes humi-
liades, totes aquestes muntanyes s'asseinblen : totes figuren geps color
de terra bruta, peps de camell o dromedari, (Tristor

Intellectualment enllagada amb les imatges de i'ultim passatge, so-
bresurt la imatge del ((color de pel de camell)) en descriure l'habit de sant
Joan Baptista:

uVestit de pel de camell; color d'aqueixes ones, ell hi atreia les
multituds a penitenciau (Jorda 12).

A



EL COLOR EN LA POES?A DE COSTA I LLOBERA 29

f) El vermell

El vermell, un color calid sagrat per als romans, 6s pres corn a sfmbol

de la joventut de 1'home i de la natura. Les Hors vermelles solen anar

associades a 1'evocaci6 de la primavera ; la porpra representa l'opul6ncia

i, entre els cristians, el martiri. Aquest significat darrer s'entronca visible-

ment anib el simbolisine funcional que el vermell tenia entre els romans,

com abans entre els indoeuropeus : el vermell era el color del paludamen-

tum, vestit militar per excell6ncia i senyal de comandament.95

Costa 6s forga sensible a aquest color vibrant. La seva poesia l'esmenta

40 vegades: la proporci6 6s de 8 per ioo. No acusa, pero, cap predilecci6

en l'us determinat d'un vocable per a assenyalar el dit color. Gaudeix, tan-

mateix, de m6s acceptaci6 el terme roig, amb els seus derivats ; segueixen

el vermell i els vocables d'origen metaforic, formats de porpra, rosa, gran,

sang o foe. Aquesta varietat reflectira, naturalment, diverses tonalitats

cromatiques del vermell.

i. Vermell. - Prescindint de la pres6ncia de ((cap Vermell))

(Deixa I 202), un toponim de la costa llevantina de Mallorca, l'adjectiu

vermell (del llatf vERMICULu) nom6s fa dues aparicions rapides en la poesia

de Miquel Costa, alludint a l'esclat primaveral o al rubor :

.Fins a 1'escorxa del tronc decrepita, I com si hi colava sang d'Ha•

madrfades, I surten brostes vermelles i gracils I per oferir-te renaixents

corones) (Retorn 9-12) 11 avermella just com la grana) (Maina II 122).

El derivat verbal vermellejar es troba en una cola ocasi6, unit a la llum

reflectida pel foe :

cal llambreig de flamades, que van morint, I pavellons vermellegen)

(Castell 1 21).

2. Roig. - Coin a tonalitat del vermell tirant a groc, o com a simple

vermell, sovinteja en Costa l'adjectiu roig (del llatf ROBED), amb alguns

derivats com rogenc i rogent. Qualifica principalment el foe, el sol, la lluna,

la sang, el eel. Remarquem, primerament, aquesta tonalitat en l'exacta

pintura del Fumat :

aSa fag horrenda 6s clapada de roig i negre fins alt) (Ger-

reta II 15-16) ;

45. Veg. ANDRT , O P . Cit., 261.
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i els set casos segiients:

ala roja flamarada I que foe donava al sacrifici impur , ( Claper 31-32) flala lluna amb roig esguard de dins ] a mar sorti , ( Process6 r8) 11 ael
sol roig i enorme de dins la mar guaitava , (Deixa 1200) 11 aenceses
ialles de roja resplendor, (Deixa 1 214) II ala lluna ... pausada, gran,
tenyida d 'un roig sanguinolent , ( Deixa II 114-115) II cA 1'hora en quo
Borgia del mar ]a roja lluna, (Deixa II 1140) 11 is un repedris I de Yalta
cinglera roja, (Castell VIII 27-28).

Registrem dues vegades el derivat rogenc, amb el sufix germanic tan
viu en catala :

cPlau-1ne el torrent que bramulant erissa I sa cabellera de lle6
rogenca, (Entrada 17-18) Ij aSon cap, que s'aguantava del trono a la
paret, I mostrava una ferida, rogenca fontanella I que al front li degotava
rastre de sang novella, (Deixa III 88-9o).

I dues altres l'adjectiu rogent, que s'aplica particularment al eel
vermellbs :

uAdeu ! El sol ja se'n puja I rogent per ]a immensitat (Jo-
ventut VI 5-6) 11 aUn vespre de eel rogenb (Canten-i-dormen r).

3. Porpra. - Ja es coneix 1'6s metonfmic de porpra per a significar
la varietat cromi tica del vermell fose tirant a morat, originat en la materia
colorant que els antics treien de les conquilles dites murex, ostrum o pur-
Pura.46 La nietafora es usada per Costa, sota in forma picrpura, en tres
casos, dos dels quals - els dos primers de la serie - tenen valor intel-
lectual :

aI eixint a11A, amb ]a pulpura suprema del martiri, (Rose116, 12) II
arevestit d'humana gloria, I sa purpura irrisoria I ja has vist de que
serveix en aquest m6n !, (Mort 31-32) 11 ala penva brava I del cap Ver-
mell, tenyida de purpura oriental, (Deixa I 201-202).

Tres altres vegades empra 1'adjectiu derivat pu,rpurf, amb el qual
designa, a mes, el colorant extret de la urxella o roja (Rubia tinctoria) :

ca 1'ombra de gran tela purpurina, (Pollentia 8) 11 ajo voldria oinplir
com cal to garrafa purpurina, (Sacerdot 3-4) II asolen collir lierbes
salvatges d'urxella fina, ( per fer tintura purpurina, (Castell II 178-n$o).

4. Rosa. - Ja es propi de la poesia greco-romana 1'us metonimic
de rosa per a indicar diverses tonalitats del vermell, des del pallid al Ines

46. Sobre aquest problems complicat , veg. ANDR$, op. Cit., go SS.
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obscur. En canvi, entre nosaltres, el color de rosy sot designar exclusiva-

ment el vermell clar, menys brillant, corn el que presenten les roses co-

munes. Registrem quatre mencions d'aquesta varietat cromatica en la

poesia de Costa. El sentit corrent de la sensaci6 cromatica el trobem

en la deliciosa pintura de

.l'eixerida testa I d'aire fresquivol i color de rosa, I rosa que es-

clatas (AdolesePncia 2-4),

i en la descripci6 classica d'un eel matinal, on rosa, unit amb blau, sig-

nifica `de color de rosa', exercint, per tant, funci6 adjectiva respecte al

substantiu, procediment que estudiarem m6s endavant :

.Per un eel matinal tot blau i rosa' (Comiat 1).

El to vermell ences, al contrari, es traslluu en aquests dos exemples,

on el rasa es confon amb el rubor dels Ilatins:

een el contorn de sa amagrida galta, I mes que la rosa de color encesa, I

floreix del lliri la blancura castaa (Idilli 18-20) 11 «li puja color de rosa...

i els ells baixava, miranti (Maina II 19 -20).

Al llatf roseus correspon el nostre rosat. Trobem tres vegades aquest

adjectiu en la poesia de Costa :

.celatges de blancor rosada. (Idilli 6o) 11 .cobreix lo be de hum

rosadav (Castell II 34) 11 cBoira rosada I cap a ]levant s'era escampada•

(Castell II 233-234).

Es possible, aixi mateix, entreveure la sensaci6 de color en aquest its

de roser, que evoca no solament la frescor de la innocencia, sin6 tota la flo-

raci6 i la viva impressi6 cromatica del jardi florit :

.Oh capets ungits I de frescal rosada I i de sol ixent, I que pujau

ardits I com a poncellada I de roser creixent ! s (Sinite 1-6).

5. Sang. - Rarament s'usen sang j els seus derivats per a indicar

una sensaci6 purament cromatica. Aquest sentit estricte ja 6s molt escas

en la poesia llatina, que disposa de l'adjectiu sanguineus, aplicat dotze

vegades a pedres en la Naturalis Historia de Plini. En les expressions

resoltes amb aquell factor, la mat6ria ddmina sempre damunt el color,

i aquest resta en un pla secundari. Amb tot, hem cregut veure una intenci6

1n6s cromatica que no dramatica en quatre passatges de Costa. En l'un,
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empra l'adjectiu sanguinds : en la descripci6 d'un guerrer quo des del camp
de batalla de Llucmajor

ave sanguinos (Castell X 227).

En altres dos, l'adjectiu sanguinolent, el qual inclou evidentment idea co-
lorista com a determinatiu del color roig :

dla lluna, del mar de 1'orient, ! pausada, gran, tenyida (Din roig
sanguinolent)) (Deixa II 124-115) II al'altar sanguinolent)) (Deixa III 43).

L'ultim esta resolt amb el verb sanguinejar :

asa vesta sanguinetja , I xafat ne porta 1'elm)) (Adeu 9-10).

La idea de color es evident en un passatge en que el poeta declara color
noble el de la sang:

aGramalles avui to el poble I talment tacades de fang, I que no
prendran color noble, I sing tenyides de sang)) (Castell III 10-13).

6. Altres substitutions. - Grana, tin substitut del verinell tan
frequent en altres poetes, apareix dues soles vegades en Costa :

evermella just coin la grana)) (Maina II 122).

En 1'altre exemple, la urxclla o roja es designada com «herba de granan

a Per les penyes, ran de mar, I la nostra herba de ten}ir I se cria
amb mes esponera... Per la ribera I l'herba de grana volem collir))
(Castell III 5-9, etc.).

El mateix podrfenl dir de robi ; i encara 1'6nic passatge es de dubt6s
valor colorista :

>I,'esponera dels ramatges anuncia les magranes mes ufanoses de
robins )) (Jafa 6).

El poeta es avar tambe en la utilitzacio de foe i do les sexes nianifes-
tacions per a reflectir 1'esclat de la inspiraci6 i de la creaci6. Aquesta
prevencio el distancia fortament de no pocs aspectes sorprenents de la
poesia moderna.47 Remarqueul, per exemple, el passatge

47. Veg. M. Dot,S, prdleg a B. RosSELGO -PbRCEL, Obra poRica (Mallorca 1949),24 ss.
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.Flameja el noble dins la malla . (Castell V 58),

i no sabrem ben be si la sensaci6 es merament ffsica ; o be, la tonalitat

lluminosa de l'adjectiu roent , semblant al rubens llatf , equivalent d'igneus,

per a indicar el ferro enrogit al foe:

.Si un temps s'endola de morat, l ' altre flameja roent ; segons si

reflecteix l'obac de les cordilleres o la soleiada qui les calcina' ( Morta 13).

La impressi6 cromatica es palesa en l'adjectiu ences, aplicat a les

roselles :

.Ja les espigues fa moure I amb dolsa remor l'embat I que les en-

ceses roselles I pareix que aviva a son pas• (Juny 9-12).

g) El verd

Des que Costa, als seus vint-i-un anys, veia un (Ti de Formentor»

umes verd que el taronger» (Pi 2), es pot dir que aquest color fred, estre-

tanient Iligat a les idees de joventut, de forca i de vigor que evoca la natura

verdejant, ocupa tin lloc distintiu en l'espectre del poeta. Amb tot, el verd

no es un dels colors que mes 1'impressionen. El trobem esmentat 26 ve-

gades, una mica mes d'un tern del blau : la proporci6 es nomes de 5,5

per zoo, semblant a la del gris.

L'aplicaci6 del verd Cs, doncs, mes aviat escassa j en contradicci6

manifesta amb 1'escenari natural en que visque el poeta. Se cenyeix exclu-

sivament a elements de la natura ; rarament qualifica el mar, que de ve-

gades pren aquesta tonalitat ; acf el poeta coincideix amb els poetes llatins

que nomes incidentalment designaren el mar amb 1'adjectiu uirid L .`8 No

ofereix tampoc Costa sentits figurats, equivalents a `tendre' o `vigor6s' ;"

nomes alguna vegada marca una oposici6 amb l'aridesa, recordant una

caracterfstica de Columella, en el qual de 51 usos de uiridis 42 assenyalen

simplement aquesta oposici6. D'altra banda, el lexic de que se serveix

Costa per a donar la idea de verd no pot esser mes pobre : es redueix

24 vegades a 1'6s de l'adjectiu verd i els seus derivats ; nomes dues vegades

acudeix a la metafora suscitada per maragda, tan frequent en altres poetes.

48. Cf. ANDRE, op. tit., 185.

49. Cf. TIBUL, I, 7.34 : •hic niridem dura caedere falce comam • ; VIRGILI, A en.,

V, 295: iniridique iuuenta..
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i. Verd. - L'adjectiu nerd es refereix nomes a la vegetaci6, coin
es refereix a l'herba en la Chanson dc Roland ; 50 una vegetacio que pot
esser determinada o imprecisa. A mes de 1'expressio continguda en ((F.1 pi
de Forlnentor)), un pi (mes verd que el taronger)), registrem aquests quatre
passatges:

afrondos boscatge de verd etern, (Cala 14) ^I ajo veia on temple de
purfssim marbre I blanquejar entre el verd de la riberan (Corniat 2-3)
uTa verda fondalada sembla recollir-se com on cor humiln (Nazaret 3)aLi fan una Ilitera quatre missatges I anib troucs i rames verdes i carritx
blana (Gerreta 111 132-133).

El seu derivat verd6s es emprat dues vegades,; en una d'elles matisa
el blau de 1'aigua :

ael pla verdosA (Raixa 2, 46) 11 Qaqueix estany blau verdos to la ullada
consirosae (Genesaret 3).

El poeta repetira la mateixa matisaci6 amb el verb verdejar. Contrari
a aquest to, Ines aviat clar, es el verd-obscur que apareix en una ocasi6
designant el color fosc de l'alzina :

aamb verd-obscur fullatge d'alzina coronats (Deixa 1 30).

Mis usat pel poeta es el substantiu verdor, que es moo sempre, natu-
ralment, en una absoluta vaguetat d'expressio. Aixf, en aquests set casos :

uDins un jardf senyorial, que ostenta I per la fresca verdor velles
estatuesn (Idilli 1-2) 'I averdors ombrfvoles, (Vora 2) I1 aRefrigeri d'ombra
i verdor enmig de la soleiadao (Jorda i) 11 ani dins la clapa de verdor
que el Jardf del Rei hi senyalas (Josafat 14) 11 uS'encalcen les verdors
saltant per les marjades. (Betlem 2) 11 uMultitud de palmeres s'hi em-
pinen sobre la verdor plena d'arornes i fruitesn (Jafa 5) 11 uCoberta de
verdor esta sa terra* (Vail' 4).

Quan I'abstracte verdor forma part d'una frase ncgativa, es converteix
en un simple substitut d'aridesa. Notem aquests tres casos :

arocam sense verdors (Verdaguer 40) (I QAltures de fiters, despullades
de tota verdor. (Judea 1) 11 iMunts esterils de pedreny i de grava, no
mostren cap verdor ni cap escultura de roquesu (Tristor 2).

Com a sindnim de verdor, Costa empra dues vegades el derivat verdura,
mot que generalment designa 1'hortalissa. Vegeu un equivalent de verdor
en el pas•satge en que verdura s'oposa a la roca nua :

50. Cf. CORTBS, op. cit., 135.
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.en roques i verdura I germana de les Cfclades mostraves to figura•

( Deixa I 103-104).

En canvi, verdura t6 una aplicaci6 merament colorista quan qualifica

la roca d'un avenc acolorida pels lfquens:

.olnbrivoles verdures en delicats fullatges. (Avenc 22).

Remarquem, encara, un As aillat de verdesca, amb el sufix ligur

-ESCA,51 mot juxtaposat a frescor, en la pintura d'un paisatge palestinenc:

afondalades a on s'amaga una mica de frescor i de verdesca,
(Judea 2).

Aquest sentit 6s propi de la parla de Mallorca. Corn a verb derivat

de nerd, Costa empra tres vegades verdejar ; en 1'6ltima de la s6rie el verb

qualifica el corrent del Jorda, on es reflecteix la verdor de canyes i ta-

marius :

•ni el verdejar d'una herbetan (Defalliment 14) 11 dSota un parral

qui pampol6s verdeja. (Saboroses 1) 11 .Enmig de sa grogor sols hi ver-

deja seguit una faixa : 6s la faixa del Jorda que entre canyes i tama-

rells serpenteja cap a la mar Mortar (Jeric6 16).

2. M a r a g d a . - La substituci6 de verd fosc per maragda 6s una

f6rlnula corrent en la literatura. Nogensmenys, Costa l'empra amb gran

avarfcia dues vegades. En Puna denomina una gamma del vend mart :

•Jo conec les esmeragdes i turqueses I que la Hum filtra en les ones

alley dins* (Costa 29-30) ;

en 1'altra, els tarongerars de l'horta de Valencia :

•horta immensa , I paradis obert I que al Mediterrani de safir
comensa, I plena d 'esmeragdes . (Homenatge -1-4).

h) El gris

El gris, color fred intermediari entre el blanc i el negre, esta subordinat,

al llarg del seu proc6s semantic i historic , a la representaci6 de la vellesa

i dels cabells blancs i, en general , de la malenconia i de 1'experi6ncia.

365.
53. Veg. R. MEN*ND$Z PIDAL , Toponimia prerromdnica hispana (Madrid 1952),
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E1 seu to esdeve mes blanc a mesura que se li oposen tintes obscures ; en
certes expressions o formules arriba a esser simplement sinonim de blanc :
aixf, en el clixe ((cap grim (cf. llatf canum, caput). En canvi, oposada a un
cap ros, la barbs grisa mantindra el seu sentit cromatic originari. Unica-
ment sota aquest sentit analitzem el gris en la poesia de Costa.

Les tonalitats grises s'adiuen perfectament amb el temperament Ifric
del poeta, tan propens a l'abatiment.12 Per elles aconsegueix ben sovint
una ampla eficacia expressiva. En la seva poesia dona 23 vegades la sen-
sacio d'aquest color : la proporcio, una mica inferior a la del verd, Cs de
5,1 per ioo. A m6s de l'adjectiu gris i els seus derivats, se serveix de bon
grat de substitucions metaforiques procedents de la cendra, el plom i Far-
gent. Registrem, encara, l'us de l'adjectiu burell.

1. Gris. - El poeta utilitza quatre vegades 1'adjectiu gris, del
germanic GRISI. En dos casos, sense cap intenc6 especial d ' elegancia esti-
lfstica :

aUn mar de plow, un aire gris. (Dies 2) II sun home malaltis, I
d'ulls fondos que li iluen baix del pelatge gris, com a calius de brasa
dins carbonissa i cendras (Deixa I 157-159).

En el tercer, oposa, en Erna antftesi, la barba grisa de Guillem de So a la
cabellera rossa d'Elisenda :

adel pare en la barba grisa I reclinant son capet rose (Cas-
tell III 84-85)

Un bell joc de grisos, potser el passatge colorista mes reeixit en la poesia
de Costa, ens es donat en un quadret de Judea, obtingut nomes amb una
savia gradacio de tintes grises que plaurien a Velazquez o a 1'aquarellista
Frederic Lloveras :

a$nsa i enlla griseja qualque olivera revellida : mes grisa de ]a
pols que del revers argentat de son fullatge. (Judea 4).

Grisenc, un derivat de gris, es emprat nomes en la ruda descripcio
del pelegrf de l'idilli La main:

g Era grisenc ; d'estamenya I portava habit terros. (Mama I 101-102).

El substantiu abstracte grisor i el verb grisejar, derivats de gris, apa-
reixen unicament en la interpretacio de diversos paisatges de Palestina,
referint-se a pedres, planures i oliverars. Dues vegades, grisor :

52. Veg. TORRES, op . Cit., 142 ss.
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.Dammunt la grisor del pedregar se sent atreta la vista, i el cor hi

vola saludant. (Jerusalem 1) 11 .De sobte, com un riu per la grisor

d'una planura, flueix pel gran silenci l'oneig d'una harmonias (Se-

pulcre 6).

I dues m6s, grisejar : una d'elles en el citat quadret de grisos ; l'altra, en

la visi6 consternada del puig de Sion :

.Solitari el cap de Sion griseja d'escampades pedresi (Sion 3).

2. Cendra. - L'iis de cendra i els seas derivats en el sentit de

gris miss o menys obscur 6s una creaci6 d'origen rural, ja existent entre

els romans."M1 El valor cromatic es barreja amb la idea del residu mineral,

considerat com a sfmbol de penitcncia, en la bella estrofa :

.El puig m6s alt de la comarca, I mentres la boira s'hi espesseix,

sembla antiquissim patriarca I que un dol immens, callat, abarca I i el

front amb cendra se cobreix. (Dies 21-25).

L'expressi6 hapax ((cap de cendra), deu Esser ironica en el passatge

de La deixa. del genii grec :

.aquell cap de (Deixa II 147).

Cendr6s, derivat adjectival de cendra, td el valor cromatic habitual

en aquests tres passatges :

.Cendrosos olivarsi (Process6 13) II .s'hi nodreix el pelica cendr6s,

simbol d'abnegaci6 i tendresa. (Genesaret 4) 11 .el eel cendr6s, endolat, ^

un altre desert senlblava. (Llagrima 31-32).

3. Plom. - Per a designar el gris blavenc 6s normal entre nosaltres

1'6s metonimic de plant, m6s tost insolit entre els antics . El sentit cromatic

del vocable 6s clar en el passatge de Costa :

.un mar de plom, un aire gris• (Dies 2).

No ho 6s tant, en canvi, en un altre lloe, on una acalma de plomaa pot

Esser entesa en el seu sentit material de pesantor ; amb tot, la mateixa

expressi6 anterior ens autoritza a veure en la dita expressi6, referida a les

aigiies de la mar Morta, una interferPncia de la idea colorista :

.San tan espesses, que el vent a penes les mou. Una calma de plom

les sol posseir com aletargades• (Morta io).

53. Cf . AND", o¢. cit., 73.
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L'adjectiu derivat plonl,is to sentit cromatic en aquests dos casos :

a$ntre el fangos terrer, la mar plomissa I i les muntanyes moraden-
quess (Entrada 9-l0) 11 apel temps plomis i somort, (Canten-i-dormen 56).

4. Argent. - Alguns fan entrar el to argentat en la gamma del
blanc, considerant-lo coin a blanc nletallic.s' Creiem, pero, que la seva
tonalitat respon millor al concepte del gris cendros, com ja precisava Pere
Miquel Carbonell: eSabates de vellut argentat o cenr6s».55 Com a derivats
d'aquest mot, Costa usa argentar i argentat, en els quals hem de veure
alhora el color i la lluentor del metall. Registrem una vegada argentar,
verb aplicat amb exactitud al mar :

aTants de somnis illumina una figura i un nom, I com tantes onesargenta I 1'unica lluna tan solst (Castell III 132-135).

Aplicat tambe al mar, trobem l'adjectiu argentat :

asobre una mar argentadat (Castell III 1-28).

L'adjectiu es repeteix en el citat quadret de grisos palestinenc :

ames grisa de la pols que del revers argentat de son fullatget (Judea 4).

5. Burell. - L'adjectiu burell, derivat d'una forma romanica
*BURA,SB designa un gris fosc, com de cendra, i tambe la roba de liana i fil,
basta, del mateix color. Costa se serveix en tres ocasions d'aquest mot
pintoresc per a donar una impressio cromatica de la penitcncia i la pobresa :

aun noble amb habit de burell I resant habitat (Castell II 2-3)at Que hi fare jo mal neta, J vestida de burell ?t (Pastoreta 39-40 11 aPas-tora, poc in'inlporta I si duus burell o not (Pastoreta 41-42).

i) El morat

Amb el morat arribem a la mes inexplicable desproporcio en el cercle
cromatic del nostre poeta. Nomes 1'esmenta vuit vegades : la proporcio
baixa, doncs, bruscament a 1,7 per loo. Aquest descredit del morat en la
seva sensibilitat colorista contrasta, d'una banda, des del caire sacerdotal

54. Aixi ANDRF, op. cit., 41.
55• De exequiis ... Iohannis II, cap. 39-56. Veg. ALCOV$R-MOLL, II, 663, amb la documentaci6 del vocable. A m6s,Dicc. Balari, I, 288.
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de Costa , amb l'evocadora i multiple presencia del color morat en la liturgia

romana ; de l'altra, amb 1'extraordinari favor que el morat, un suggestiu

color fred, ha gaudit en la pintura de l'anomenada escola pollencina, que

reflecteix en essencia el mateix paisatge cantat pel poeta. No deixa d'6sser

curiosa la coincidencia que 1'antiguitat greco-llatina demostra en la seva

indigencia lexica per a designar el to existent entre el vermell i el blau,S7

davant la riquesa cromatica de vocabulari que desplega per als altres colors.

El mateix Virgili, tan sensible al color, no to un sol mot per a indicar el

inorat sol.58 Fins els termes especials que la necessitat va crear per a de-

signar el morat , servint-se de derivats (amethystinus , uiolaceus , hyacinthi-

nus), pertanyen gairebe al clos estricte de la tecnica i de la tintoreria.

La societat romana, a mess, poc sensible a la gradacib del morat, incloia

aquest color en la gamma de la porpra : purpura i purpureus representaren

alhora el vermell i el morat.

La raresa del morat en Costa correspon a la pobresa de lexic per

a indicar aquest to . El vocabulari es limita als adjectius morat i moradenc ;

Punic substitut metaforic usat pel poeta es am:etista . No se serveix, doncs,

d'altres analogies semblants emprades per altres poetes, corn ((violeta))

o « lila» .

I. Morat. - Sense cap intencio especial per part del poeta, regis-

trem dues vegades morat, adjectiu derivat de m6ra ; qualifica les muntanyes

i les violetes:

Rmorades serres de Clara ametistai (Homenatge 6) jj amorades vio-

letes j i blau romans . (Puig VIII 41-42).

En un passatge el poeta oposa amb eficacia el to fred del morat al

llambreig del color roent :

aSi un temps s'endola de morat , l'altre flameja roent ; segons si

reflecteix l'obac de les cordilleres o la soleiada qui les calcinas ( Morta 13).

Moradenc , el derivat de morat, amb el sufix conegut, apareix quatre

vegades en la poesia de Miquel Costa ; el sol aplicar al eel o a la muntanya :

Per la frescor de mars perfum de violetes , j celatge moradenc per

I'horitzo flotant • ( Processo 1-2) 11 centre el fangos terrer , la mar plo-

missa j i les muntanyes moradenquesD (Entrada 9-io) 11 •Com una for

de passionera, una llhntia moradenca tremola davant la Cara del Cru-

cifici. (Golgota 5).

57. Cf. ANDRS, op. cit., 195 ss.
58. Cf. PRICE , op. Cit., 91.
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La clara distinci6 entre els tons bla.u i nuorat es subratllada quan el
poeta juxtaposa els dos adjectius, aplicats a una hum imprecisa :

ilium incerta,
(Deixa II 57-58)•

blavosa i moradenca d'un eel crepusculars

2. Ametista. - Nomes tin cop trobem usada pel poeta la methfora
cromatica del morat treta de l'ametista, la varietat de quars cristallitzat
que amb el seu color inorat clar o violat blav6s suscita en llatf l'adjectiu
amethystinus. A mes, la metafora serveix de complement de precisi6 a
l'adjectiu morat ; es tracta de t'exemple citat :

amorades serres de clara ametistas (Homenatge 6).

j) Altres se'nsacions crom. atz'ques

El nostre poeta, felic captador de colors individuals, sembla que es
rendeix de vegades al pes d'aquest gran artifici estilfstic i, temor6s d'entrar
en una enumeraci6 detallada dels tons i dels matisos, a 1'estil de certs
poetes renaixentistes, es limita a subratllar amb i mfasi la prescncia de la
coloraci6 variada sense destriar cap color determinat. Cisella d'aquesta
manera versos deliciosos, en que la sensaci6 cromatica es resumeix en ex-
pressions sintetiques, impersonals, fregiients en molts de poetes,59 peril no
per aixd menys vives i interessants. Sovintegen tambe en la seva poesia les
allusions a fare iris, representant una veritable festa de colors. Examinem
els casos mes significatius.

i. Colors indeterminats. - La multiplicitat de colors de la na-
tura o dels vestits va indicada amb la simple expressi6 « acoloritn o
((colors)), acompanyada d'adjectius qualificatius, o amb frases mes precises
corn acolors varies),. Amb exactitud sol anotar el poeta els canvis de colors
que, degut a la Hum, experimenta la natura. Registrem aquests passatges
caracterfstics :

aMirau les Hors matineres I obrint-se ara a la claror : I quines co-
lors enciseres ! I quin perfum ! quina frescor ! s (Can96 1-4) II •L'abril es
arribat . De flors vestida I riu ]a terra , del sol enamorada , I i el sol li
envia, amb amorosa ullada, i ric present de colors, de Hum i vidas
(Primavera r-4) j( .papallonegen jovenils parelles I de nobles cavaliers

59. Com Gaspar Aguilar : veg. F . DR A. CARRERES DR CAL .1T.mvUD , El color en
la poesia de Gaspar Aguilar, nEstudios dedicados a Menendez Pidals , III (Madrid
1952), 235.
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i nobles dames, I que vius colors, amables mots i ri,ure I donen al

placid aleteig de Paire. (Idilli 7-1o) II .relleus qui, destriant-se dins clapes

de negror, I trasinuden a cada hora la forma i la color, I segons la

hum poruga hi toca. (Avenc 13-15) II •Quan sort, va vestida de seda

blavosa, amb totes les tintes del eel i la mars (Ruixa-mantells 41-42) II
.Un aquf hi troba la alum m6s clara, I les colors varies de to mes viu.

(Cala 7-8) !I .Constellacions de llanties s'hi estenen diferint de color i de
trasa : com fan els estels per ]a fondaria de la nit. (Sepulcre 2) II .fines-

trals altissims clamen pels vitratges colorits. (Seu 18) II .se fongue el
goig matinal, I com la celistia I de 1'aubada amb flors de hum I acolo-

rida. (Castell VI 93-96) II .Son renill ]a mitja lluna I feia m,udar de

colors (Cavall 21-22) II .Com semid6us brillaven per dins la multitud

guerrers amb armadures lluentes de tons varis. (Deixa III 16-17).

En un passatge, el mot gales, adrecat a la primavera, 'es lens dubte

un substitut cromatic :

.Per to belluguen, coin flors volatiques, I les papallones i les libel-

]tiles, I i els insectes humils se decoren, I a ton passatge, de lluentes

gales. (Retorn 21-124).

Anotem un fls figurat :

.Llavors, amb sa paraula de magic colorit, I ell tot els ho pintava.

(Deixa II 127-1'28).

Cap dels exemples citats no ens autoritza a parlar prdpiament de veri-

tables festivals de colors. Una vegada m6s la sobrietat expressiva i lingiifs-

tica del poeta apareix en la nostra analisi. Per aixd cal considerar corn

una excepcib les seves descripcions del temple de Jerusalem i de la mesquita

d'Omar que es despleguen davant els nostres ulls amb tota la pompa d'un

tapfs oriental.

Bastin aquests quatre passatges en que el poeta, desbordat d'ell mateix,

representa ]a barreja cromatica de les pedres i les vestidures del temple :

.Amb pedres de setanta peas torrejava l'edifici : parties, atris i
portalades eren de marbres i jaspis escollits. I Els enteixinats de cedre
s'hi clapejaven d'or : les cobertes i els pinacles, crestejant, tamb6 d'or
relluien. I Cobria 1'enormitat de 1'ingr6s un vel de riquissimes broda-
dures : meravella dels colors de la terra, de la mar i del cel. I z Qui dira
les pompes d'aquell culte quan comptava a mils els encensers i vasos
d'or i d'argent : quan feia llampegar de pedreria les vestidures pontificals ?
(Temple, 6, 7, 14, 16).

I aquests altres tres, referents a la mesquita d'Omar :

.Resplendeix amb lluentor de policromia sa mole vuitavada : mes
riques que sos basaments de jaspi, son les rajoles de Persia qui la reves-
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teixen. Als quatre punts cardinals guaita la niagnificencia de ses quatre
portes : l'interior Es una simfonia de colors, dins el misteri de hum que
hi vessen els vitratges. I Arquitraus, arcades i sotils d'inestiniable labor,
rodejant la gran ci pula : i aquesta, crostada de mosaics, esfumant ses
flors dins ur vel d'alta penombra...)) (Omar 2, 4, 7).

2. L'iris. - El sentit cromatic t6 mts valua quan el poeta menciona
fare iris o de sant Marti per a representar l'espectre solar o in imatge que
es projecta en ]a descomposici6 de la llum. Costa, a traves de nombroses
mencions, se'ns mostra molt sensible a aquest fenomen, fins al punt de
dedicar-li una composici6, amb la qual estableix una Comparanca simb6lica :

•Si alla en nuvolada obscura
brilla fare, signe de pau,
6s que es niesclen en l'altura
la llum del sol viva i pura
i 1'aigua que a gotes cau.

En l'espessa nuvolada
que cobreix I'anima aqua,
Ia poesia inspirada
de plors i Ilum engendrada,
n'es corn fare de sant Marti.

Alta, pura, colorida,
brilla com fare celestial
sols brilla quan s'es unida
amb Ilagrimes de la vida
la claror de 1'ideal..

D'aquesta comparansa deriven dues altres metafores de sentit mistic :

.Tu li endrecares la lletania , I que eel i terra pareix unir I amb tons
diversos de melodia , I com un are mistic de sant Marti )) ( Tortell III 4-7) 11
«Irradiava llum son cap cenyit d'espines, I llencant sobre aquest m6n un
raig net i suau ; I i coin dins tin boirim de llagrimes divines I li feia
nimbe entorn fare iris de la pau )) ( Process6 37,40).

Registrem sis mencions reals de la coloraci6 de fare ; fins en els casos
en que el poeta registra materialment el fenomen, 1'espectre solar - una
vegada, lunar - posa una viva nota estilfstica de color en la seva poesia :

4K De ]'arc que entre niivols promet ]a bonanca, I ]a faixa ella imita
per fer son cinyell)) (Ruixa-mantells 45-46) II Kjust a ]a gola dels avencs
qui ronquen 11'iris hi juga)) (Tibur i5-r6) 11 RI?s la bambolla de sab6, que
inflant-se al buf d'un nin, esplendida , I s'irisa al punt, mes a l'instant
no forma ni sols gotes efinieres . (Joves 33-36) 11 cI,'esguard purissim
del Fill I vege 1'Etern dins la llagrima... I Dins ella prengue colors I
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l'iris sant de l'aliansa...3 (Llagrima 69-72) II Tot obert son finestratge

deu teixir-li vels de Hum I on I'encens, flotant, irisa les boirelles del seu

fum, I on set llanties representen la pregaria qui es consume (Seu 22-24) II

afeia flotar sobre el festi I fare vagaros de cant Marti I que duu la lluna.

(Visio 70-72).

II

FORMACIONS DEL LFXIC CROMATIC

Encara que les formacions del lexic cromatic no ofereixen en la poesia

de Costa cap particularitat notable, ens sembla oport6 de classificar ara

aquest vocabulari segons els sufixos de qu6 se serveix el poets per a formar

els adjectius, els substantius i els verbs.

Aquesta classificaci6 no presenta un interes merament lexicoldgic :

ans b6, ens 6s una ajuda poderosa per a descobrir no pocs aspectes de la

tdnica estilistica i intellectual del poeta.

a) Els adjectius

Entre els adjectius cromatics, alguns es presenten en la seva forma

pura, originaria, sense sufix determinat, o, per a dir-ho m6s exactament,

amb el sufix zero.

S6n els segiients : blanc, candid, j ur, clar, per al color blane ; bru,

obscur, fosc, per al color bru ; groc, ros, pallid, per al color groc ; blau.,

negre, roig i verd, per a les tonalitats cromatiques respectives. Per afmorat,

no hi ha cap adjectiu pur ; tampoc no existia ni en llatf ni en grec.

El 16xic cromatic m6s copi6s cal cercar-lo en les formacions su'fi'xals

dels adjectius.

i. Els sufixos adjectivals . Els sufixos adjectivals que tro-

bern en el lexic cromAtic de Costa s6n els segi ents :

a) -al < -ALE, en un sol adjectiu de valor cromatic intellectual :

virginal . No trobem un sol cas de l'aplicaci6 del dit sufix per a la formaci6

d'adjectius d'aproximaci6 , que popularment d6na derivats de noms de

colors o qualitats dels fruits ( cf. blancal, rojal, verdal).60

b) -at -ada < ATU -ATA. Considerem com a estrictament adjectival

aquest sufix en el cas unic de inorat, que no es relaciona amb cap verb.

El sufix 6s originariament la desinencia del participi passat dels verbs de

6o. Veg. MOLL , Gram. hist . cat., 268.
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la primera conjugaci6, les formations del qual veurem despr6s. Es tracta,
doncs, d'un sufix analogic.

c) -e < -NU, en un sol cas : more.
d) -ell -ella <-1euLU -1-cuL,A. D'aquest sufix diminutiu llati, gairebe

privat avui de valor sufixal, procedeixen els dos adjectius cromatics vermell
i burell. Vermell deriva d'un vocable pres fet del llati : el diminutiu VER-
MICUI,U ; burell, variant de gris, d'un suposat *BURIcuLu, de la forma
romanica *BURA, potser relacionada amb BURRA `liana basta' (cf. borra)
i 1'adjectiu BURRUS `roig', el qual en la seva discutida forma BIRRUS hauria
donat l'it. birro `gris obscur'.81

e) -enc < -ING. Entre els diversos tipus d'adjectius que forma aquest
sufix d'origen. germanic, destaquen els que expressen participaci6 de la
qualitat o de l'objecte significat per l'adjectiu primitiu ; 62 entre ells, no
pocs adjectius de color. El nostre poeta se'n serveix per a formacions adjec-
tivals derivades de blau, roig, gris i morat : blavenc, rogenc, grisenc,
moradenc. En l'ds d'aquests derivats interv6 de vegades simplement la
conveniencia m6trica, i aleshores son sinonims de l'adjectiu originari.

f) -i -ina < -INU -JNA. Formava en llati adjectius de pertinenca.63
Els derivats catalans, formats per a indicar materia, s6n particularment
de valor cromatic. Costa empra alabastri i opali, com a tonalitats del blanc,
i purpuri, derivat de porpra, per designar el to vermell enc6s d'aquesta
materia colorant.

g) -is < -iciu/-iTIu. Aplicat a radicals nominals, forma adjectius que
expressen participaci6 de la materia, o de la qualitat indicada pel primitiu ;
6s frequent en la formaci6 de derivats cromatics. Costa l'usa en els adjectius
blavis i plomis, a fi d'expressar dues gammes cromatiques tirant, respecti-
vament, a Blau i gris.

h) -ivol <-IBILE. Aquest sufix gaudeix d'ampla acceptaci6 en el
catala modern."' En el 16xic cromatic de Costa trobem nom^s ombrivol,
que sols t6 valor colorista, des del punt de vista intellectual, en la gamma
del bru.

i) -6s -osa < -osu -6SA. Forma adjectius que indiquen possessi6 de la
qualitat expressada pel primitiu. Es el m6s frequent en el 16xic cromatic
de Costa. Del conjunt de nou colors estudiats, set ofereixen aquest sufix
per a designar tonalitats dels colors primitius : blanquin6s, per al blanc ;
blav8s, per al blau ; tenebr6s, per al negre ; terr6s, per al groc ; sanguun6s,
per al vermell ; verd6s, per al verd ; cendr6s, per al gris.

61, Es tracta d'un proces discutit. Veg. FEW, s. v. bura ; DELL, 172.
62. Cf. MOLL, op. Cit., 285.
63. Cf. MOLL, op. Cit., 285.
64. Cf. MoLL, op. cit., 281.
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j) -fic < -FkkU. Aquest sufix culte (del verb facio ) 6s emprat rara-

ment, i sempre en estil elevat . Amb valor cromatic, trobem solament our{fic

en la poesia de Costa.

2. Els participis - adjectius . - Una s6rie d'adjectius del voca-

bulari cromatic de Costa remunten a tin origen participial . Si els separem,

doncs , es nom6s per raons histdriques . Avui, de fet , tenen rnerament valor

d'adjectius . Presenten tres sufixos :

. a) -ant < -ANTE. Es un sufix de participi present de la primera con-

jugaci6 , molt usat des de la formaci6 de les llengiies romaniques per a

crear adjectius i substantius verbals. En la poesia de Costa trobem nom6s

blanquejant , adjectiu format sobre un derivat verbal molt est6s en catala.

La formaci6 doblement sufixal - ejant gaudeix de semblant extensio (cf. es-

purnejant , guspirejant , negrejant).

b) -at < -ATU. El, seu origen 6s la desin6ncia del participi passat

dels verbs de la primera conjugaci6 . Es tracta d ' una forma molt usada en

el Ilenguatge popular per a la formaci6 d'adjectius . Els nombrosos adjectius

d'aquesta formaci6 emprats per Costa en el seu 16xic cromatic son : neva.t,

immaculat , calcinat, emblanquinat , en la s6rie del blane ; endojat, en la

del negre ; daurat, en la del, groc ; rosat, en la del vermell ; argentat, en

la del gris . Ja ens hem referit a l'adjectiu morat, d'origen no verbal, format

per analogia amb aquest sufix.

c) -ent < -ENTE . Es un primitiu sufix del participi present de la se-

gona i la tercera conjugaci6 , que, despr6s de perdre tota la consci6ncia

sufixal, en catala es mant6 viu com a sufix purament adjectival. Els adjec-

tius aromatics en -ent usats per Costa , s6n : rogent , sa.nguzlnol,ent, roent,

per a indicar matisos del vermell; macilent , com a variant t6nue del groc.

d) -es < -EN'su. Entre els adjectius formats amb aquest sufix parti-

cipial de la tercera conjugacio , nom&s trobem en Costa l 'adjectiu encas,

varietat cromatica del vermell.

e) -it < -ITU. Es la terminaci6 del participi passat dels verbs de la

quarta conjugaci6 . Ws adjectius cromatics formats amb aquest sufix s6n

tres en la poesia de Costa . Tots ells expressen diferents gammes del groc :

marcit , amagrit, descolorit.

3. E l s c o m p o s t os.- En el vocabulari cromatic del nostre es-

criptor els compostos son molt rars ; no son, Pero, creacions artificials, sin6

propies del llenguatge corrent, que responen a les caracteristiques generals

del seu estil . Hem triat els seg{ients :

a) Substantiu + adjectiu. Es tracta del cas ja esmentat , en qu6 el

primer element 6s un substantiu que indica el membre o part integrant,
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i el segon es un adjectiu que designa la qualitat cromatica. Normalment, en
aquest cas, el compost resultant concorda amb el substantiu que qualifica
o determina (ex. uun home carallarg))). Costa, pert), estableix una concor-
danca, d'aire dialectal, entre els dos elements del compost, el qual d'aquesta
manera actua d'aposici6 respecte al substantiu. Trobem un sol exemple
repetit en dos versos :

•Un veil patr6 barba-blanca. (Cap 97) 11 .per6 el jaiet barba-blanca,
(Cap io9).

b) Adjectiu+adjectiu. Aquesta formacio artificial es troba esporAdi-
cament en algunes llengues, referida especialment a combinacions cromA-
tiques (cf. esp. averdinegron). Hem trobat en Costa dos casos: un senibla
calcat sobre el model castella :

'amb verd-obseur fullatge d'alzina coronab (Deixa I 30)

en l'altre, es precisa el matis del blau :

'aqueix estany blau verd6s to la ullada consirosa• (Genesaret 3).

b) Els substantius

Excloem, naturalment, de la llista de substantius cromatics que pre-
senta el lexic del poeta, aquells que tenen valor metaft)ric o analogic o que
s'ofereixen sota forma perifrAstica. S6n, d'altra banda, aquesta mena de
substantius els que donen una mes alta proporci6 de noms cromatics, encara
que el seu As limitadissim, com hem dit, es redueix als moments de major
eficacia expressiva en el panorama poetic. Cap color no deixa de tenir
almenys una representaci6 d'aquesta classe de noms metafdrics o. perifrAs-
tics en el lexic del poeta.

Classifi'quem-los previament : neu, alabastre, ermini, m;ortalla, color
d'os i habit de la Mercct designen el blanc ; porpra, rosa, robi i grana, el
vermeil; penombra, calitja i fosca, el bru; atzur, safir i turquesa, el blau
dol, tenebres i fosca, el negre ; or, color de terra i color de carrell, el groe;
cendra i plom, el gris; maragda, el verd ; ametisla, el morat. NomCs alguns
d'aquests noms, gracies a un us poetic particular, seran estudiats separa-
dament.

Ens referim aci especialment a aquells substantius de pur valor cro-
matic derivats d'adjectius o de rels de la mateixa natura. Tots ells sbn abs-
tractes. El catala, com 1'alemany, ha presentat des de la seva formaci6
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una regularitat perfecta en la creaci6 etimoldgica i analogica d'aquests

tipus de substantius. D'altres llengizes, en canvi, corn el frances, hi oposen

una forta resistencia.65 No es tracta, en rigor, d'una necessitat : ala neu

blancau pot substituir exactament ala blancor de la neu». L'espanyol, en

certs casos, substantiva l'adjectiu : ael azul del cielon. El catalii t6 abstrac-

tes per a cada color. Costa els utilitza gaireb6 tots, corn veurem.

i. Els abstracter. - Per a la formaci6 d'aquests substantius de-

rivats, el catala se serveix dels sufixos -or i -ura, m6s rarament d' -esca.

a) -or < -oRE. Ja en llatf aquest sufix era el m6s frequent (cf. candor,

rubor, pallor, arbor, uiror , etc.). Molts d'aquests substantius abstracter han

passat des del llati al catala.66 D'altres, gracies a la vitalitat del sufix, s6n

una creaci6 tfpica del catala : entre ells, els de color. Costa empra els

segiients : blancor , candor, derivats de blanc o per a la idea del blane ;

foscor, de fosc, per a la del bru ; blavor, de blau ; negror, de negre ;

grogor, de groc ; verdor, de verd ; grisor, de gris. No trobem enlloc 1'abs-

tracte vermellor, tan viu en el llenguatge quotidia. Nom6s el morat, el color

de 16xic m6s precari, no t6 1'abstracte corresponent, llevat de moradura,

d'us forca limitat.

b) -ura < -URA. Aquest sufix, originaria forma neutra del participi

futur, no es pogu6 usar en llati per a la formaci6 d'abstractes cromatics.

En la hist6ria dels abstractes catalans de qualitat gaudeix de gran predi-

cament, corn equivalent del sufix -or. Quan existeix, peril, una doble forma

abstracta en -ura i en -or , aquesta {Iltima 6s generalment la preferida avui

dia en la llengua literaria. En el seu lexic cromatic, Costa registra nom6s

els seguents abstracter en -ura: blancura , de blanc ; foscura, de foss, per

al color bru ; verdura, de verd.

Cal observar, nogensmenys, la predilecci6 del poeta pel sufix -ura en

els dos primers substantius : usa blancor cinc vegades, contra vuit de blan-

cura.; i foscor, una vegada, contra cinc de fascura. Nom6s verdor gaudir3

de la seva prefer6ncia : en registrem den exemples, contra dos de verdura.

De fet, no t6 res d'extraordinari aquesta desproporci6 aparent, si tenim en

compte el valor semantic normal de verdura corn equivalent d"hortalissa'.

c) -esca < -ISCA. Aquest sufix 6s contaminaci6, sembla, del germA-

nic -ISS i el greco-llatf -iscus, els quals potser s'han interferit amb el

lfgur -sxo. S6n pocs87 en catala els vocables que ens han arribat ja consti-

65. ANDRS, op . Cit., 236 cita corn a exemple d'audAcia d'ANDRt GIDE , Si le grain

no meurt (ed. N.R.F.), 39: ales roseurs du couchanb.

66. Cf. MOLL, op. Cit., 293.
67. Cf. MOLL , op. Cit., 286. Per a 1'explicaci6 ilgur, cf . MENENDEZ PIDAL , op. Cit.,

165.
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tufts amb aquest sufix. El catala, pero, ha seguit creant moltes derivacions
que indiquen pertinenta, procedencia o participaci6. Costa nomes n'usa
una de sentit cromatic : verdesca, que en 1'accepci6 de 'verdor,' es its dia-
lectal (cf. port. vesdasca, esp, verdasca o vardasca).

2. Els adjectius substantivats. - El catalA tendeix a subs-
tantivar certs adjectius cromatics, corn solia fer el llati i segtleixen fent
el frances i l'espanyol ; si el catala no ha generalitzat aquest procediment,
es perque posseeix els substantius abstractes pertinents i, per tant, no en
sent la necessitat. El nostre poeta se serveix d'aquest recurs, sense que
es pugui establir, pero, cap regla precisa. Hem registrat nou exemples,
en els quals 1'6s adjectival de blau, roig, nerd i mora.t, de vegades acom-
panvats d'un altre adjectiu qualificatiu, equival a cada un d'aquests colors.

a) El blau, a traves de cinc exemples :

.Les timbes de Yalta serra I vestides estan de blaus (Jung 45-46) IIauna aigua de celic blaus (Cala 2) II aestanys de blau de eels (In memo-
riam 88), II .Net es el eel si pel clarissim blau I ni una boirina volandera
suras (Concepci6 5-6) II ase rabeja dins el blau d'un eel prodigies en
transparencias (Tabor 6).

La uni6 de blau i rosa en el segiient exemple, sabre el qual insistirem
Ines endavant, ens fa considerar tambe corn a substantiu I'adjectiu cromA-
tic ; altrament, haurfem d'admetre una uariatio injustificada

aPer un eel matinal tot Blau i rosaa (Comiat i).

b) El roig, acompanyat d'un adjectiu de precisi6, de gran forsa
evocadora ; un exemple :

ala lluna... I ... tenyida d'un roig sanguinolenta (Deixa II 114-115).

c) El verd ; nomes un exemple :

ajo veia un temple de purissim marbre I blanquejar entre el verd de
la riberas (Comiat 12-3).

d) El morat, adjectiu, privat, com ja hem dit, de 1'abstracte en -or;
un altre exemple :

(Si un temps s'endola de morat, 1'altre flameja roents (Morta 13).

3. Els substantius adjectivals. - En les designacions de co-
lors s'ha generalitzat molt modernament, fins a esdevenir popular, la unio
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asindetica de dos substantius, en la qual el segon, que es el vocable cro-

matic, esta en funci6 adjectival respecte al primer servint-li de terme de

comparanca ; exemple : aun vestit rosa)).6e El gir, molt plastic i cenyit,

s'ha format, sembla, espontaniament mitjansant la supressi6 de la perifrasi

((color de..." que, en la seva forma completa, se solia unir, tamb6 asinde-

ticament, en concepte d'adjectiu al primer : ((un vestit color de rosa)).

Potser caldra buscar l'enorme propagaci6 d'aquesta construcci6 en el llen-

guatge femeni de la moda.

El primer tipus (avestit rosa))), que podrfem denominar praegnans,

sovinteja extraordinariament en la poesia moderna.8' Costa es mostra encara

refractari a aquest gir d'una sintetica bellera tan directa. Nomes el trobem

una vegada en la seva poesia ; es tracta d'un passatge anteriorment es-

mentat :

aPer un eel matinal tot hlau i rosa' (Comiat i).

Vs frequent, en canvi, en ell la construcci6 mes desenvolupada, tipus

avestit color de rosa)). N'hem trobat sis exemples. Dos Wells es refereixen

al color blanc :

((Du vestidura llarga i folgada, I color de 1'habit de la Merce• (Puig

III io5-io6) 11 aE1 rocam , color d'ossos de mort • (Jeric6 2o) ;

tres, al groc :

aL'estiu ja arriba, ja el camp oneja I vestit d ' espigues coloret d'ors

(Juny 1-2, 61-62) 11 a'Com esquenes humiliades , totes aquestes muntanyes

s'assemhlen : totes figuren geps color de terra bruta , geps de camell o

dromedaris (Tristor 4 ) 11 aVestit de pel de camell , color d'aqueixes ones,

ell [sant Joan Baptista ] hi atreia les multituds a penitenciap ( Jordh. 12) ;

un, al vermell pallid :

al'eixerida testa I d'aire fresqufvol i color de rosa, I rosa que esclataa

(Adolescencia 2-4).

Atribuim aixf mateix valor adjectival al segon element de la frequent

construcci6 de substantiu+substantiu units per la preposici6 de, tipus ((ca-

bellera d'or)) (='daurada'). En aquest gir, es evident que el substantiu

68. Cf. MOLL, O. cit., 311-
69. Citem dos exemples : J. M. LopEz-Pico, Obres completes (1948), 965:

aOmbres violeta I a esplendors jacintu ; C. RIBA, Estances (1947), 97 : to en Hum

o en boira rosa dintre 1'Anima castac.
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cromatic introduit per la preposicio equival a l'adjectiu corresponent, molt

sovint rar o no creat encara per la llengua literkia ; la seva traduccio

normal en llati s'hauria de realitzar mitjansant els adjectius cromatics perti-

nents (aureus, niueus, roseus, amethystinus, etc.). Es aquest an procedi-

ment molt corrent en la poesia de Costa. Anotem les substitucions mes

tipiques dels seguents adjectius cromatics :

a) Blanc. Nevat i alabastri son substituits respectivament per de neu

i per d'alabastre :

.Ja el sant rosari oferia i son padri, vellet de Deu, qui dins la Ilar

presidia, I tremolos, amb cap de neus (Maina I 89-92) II cblancures d'a-

labastres (Deixa III 99).

Relacionat semanticament amb aquest genitiu, pero distint d'ell als

seus origens, anotem acf les expressions lliri de candor (Sebastid i8), per

'lliri candoros', i ploines blanques de candor (Fe 8). Es tracta d'un he-

braisme, familiar a Costa, a traves de la Vulgata, frequent en el llati

eclesiastic a partir de Tertullia (cf. odor suauitatis=odor sua.uis).70

b) G-roc. D'or substitueix normalment l'adjectiu daurat, sense que

es pugui establir cap diferencia notable entre les dues construccions.

Els exemples son nombrosos." Subratllem els segiients :

.vol viure en nuvolets d'ors (Can96 18) I1 epentinant sos cabells d'ors

(Font 4) II `en la pols d'or amb que la llum declinas (Jardi 6) II eSalut,

oh vila del fruit d'ors (Adhesi6 1) II .oneja amb faire, a la Iluna, I sa

gran cabellera d'ors (Castell III 152-153) II samollats los cabells d'ors

(Castell III 273) i1 eSobre el mar fent-hi riu d'or I davalla el sol a la

postal (Castell VIII 59-60).

c) Vermeil. Una tonalitat d'aquest color es designada pel genitiu

de grana ; en 1'unic exemple, la perifrasi herba de grana (='vermella')

designa la urxella o roja :

cPer la ribera 11'herba de grana volem collirs (Castell III 8-9, etc.).

d) Blau. Hem notat an sol cas en que de safir es usat per safiri,

el to d'aquella varietat blava del corindo :

cparadis obert I que al Mediterrani de safir comensas (Homenatge 2-3).

70. Veg. M. BASSOLS DS CLIMENT , Sintaxis hist6rica de la lengua Latina, I

(Barcelona 1945), 263.
71. Veg. supra, pigs. 25-27.
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e) Gris. El genitiu de plam en el segiient exemple suscita, m6s que

la materia, el color plomfs, fent parella d'expressi6 amb l'adjectiu gris

que qualifica el segon vocable :

tun mar de plom, un aire grisD (Dies 2).

f) Morat. Finalment, l'element d'ametista reemplasa un adjectiu cro-

lnatic, inexistent en catala (llatf amethystinus), derivat del mateix vocable,

en el bell vers

amorades serres de clara ametistap (Homenatge 6).

4. Els substantius de valor cromatic. - Cal registrar ara

un as propi de la llengua tecnica que consisteix a designar un color

per mitja de la materia colorant o del seu equivalent metafdric : aixf es

parla de colors siena, maragda, turquesa, porpra, sang, riosa, malva, xam-

pany, convac i tants d'altres. El procediment es obvi. Bastava que un

derivat d'aquestes paraules s'utilitzes en sentit cromatic, perque, al seu

torn, el substantiu es convertis automaticament en abstracte del mateix

valor : si maragdi designa el `verd color de maragda', maragda podra

significar `vendor de maragda', es a dir, `verd obscur'.

Es tracta d'un procediment subtil i refinat que imperceptiblement pot

conduir al perill del preciosisme o del conceptisme. En llatf fou un gir

excepcional. Ho es encara en frances.72 Creiem, en canvi, que ha estat

quasi sempre un artifici corrent en la poesia espanyola, almenys a partir

del barroc i concretament de Gbngora i dels culterans, que brufen Burs

versos de tals construccions.7S El procediment pot esser considerat com una

de les caracterfstiques del modernisme literari iberic, on la paleta es car-

rega de pedres precioses : robins, maragdes, safirs, agates i brillants.

Ruben Darfo se'n serveix a cada pas ; T' la poesia catalana, al seu torn, l'ha

acceptat en gran extensi6.75

72. ANDRE, op. cit., 240, cita aquests dos exemples de J. K. HuYSMANS, A rebours

(ed. Fasquelle), pag. 22 : cde rideaux ... dont 1'or assombri et quasi saur6, s'6teignait

dans la trame d'un roux presque mortD ; pag. 176: cil revassait, 6voquant devant la

pourpre des porto remplissant le verre, les creatures de DickensD.

73. Veg. OROZCO, op. Cit., 72 ; D. ALoxso, op. cit., 374 ss.

74. Per exemple, Obras poeticas completas (1945), 618: ail olimpico cisne de

nieve j con elagata rosa del picot.

75. Bastin tres exemples : J. M. DR SAGARRA, Obra poetica (1947), 863 : al'or

del cabell cargoladis» ; B. RoSSRL4d-PORCEL, Obra poetica (1949), 71 : asota la

cabellera nua I expirava la neu del flancD, i, especialment, aquesta estrofa on

GUERAU DE LIOST, Obra poetica cc,npleta (1948), 293, reuneix tres substantius, :

aI prodigares - camperola festa - I no pas de ginebrons l'dpal espars I ni el topazi

florit de la ginesta, I sin6 violes en cristall de quarsD.
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Els substantius cromatics d'aquesta natura emprats per Costa son, mes
aviat, rays. El poeta escriura de bon grat «cabells d'on,, pero mai al 'or dels
cabellsn. L'estadfstica podria ampliar-se si hi incorporavern substantius
menys concrets corn calitja, fosca, foscura, dol, tenebres , coin es faeil de
comprovar en les cites esmentades. Coin a exemple, recordem rinicament
dol de la vesprada (Val] 28). Excloem, pero, aquests vocables a causa de
llur vaguetat.

El fenomen estilistic es va precisant en els usos de porpra o de rosa,
si be ens trobem encara davant uns vocables de valor simbolic. Per
exemple :

ala purpura suprema del martiri. (Rossello 12) aen el contorn de
sa amagrida galta, I mes que la rosa de color encesa, floreix del Iliri la
blancura casta. (Idilli 18-20) I1 ali puja color de rosa... i els ulls baixava,
mirant. (Maina II i9-2o).

Un altre exemple, on porpra to valor cromatic real, no cau de ple en el
recinte del procediment que estudiem, perque el vocable va introduit pel
participi tenyida, formant una perifrasi semblant a la formula llatina nvurice
tinctus :7a

ala penya brava j del cap Vermell, tenyida de purpura oriental.
(Deixa f 201-202).

Ens hi acostem mes amb aquest passatge, on robins equival als `grans
vermells de la magrana' :

aI,'esponera dels ramatges anuncia les magranes mes ufanoses de
robins. (Jafa 6).

El valor cromatic dels substantius maragda i turqu.esa utilitzats en llur
absoluta nuesa es, en canvi, ja evident en la segiient descripci6 de les
gamines marines :

aJo conec les esmeragdes i turqueses I que la hum filtra en les ones
ally dins. (Costa 29 -30) ;

o be, el de maragda i de safir, en la verda visio de l'horta valenciana :

ahorta immensa , I paradis obert I que al Mediterrani de safir co-
menca , I plena d 'esmeragdes . ( Homenatge 1-4).

76. Cf. H0RAC1 , Carm., III, 10 . 14: atinctus uiola pallor amantiumn.
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Amb tot, d'exemples especifics, encunyats sobre el model or dels

cabellsn, que eren els que acf, de fet, ens interessava d'analitzar, nom6s

en podem registrar un, molt aillat i quasi timid :

•jo no puc acostar-me a Termini de tes neusp (Liban 7).

c) Els verbs

El catala posseeix, com poques llengues, un vocabulari cromatic molt

complet, que compr6n fonamentalment formes indicadores de dos aspectes :

verbs d'estat i verbs causatius-incoatius. L'exist6ncia d'aquest vocabulari

verbal cromatic 6s degut, en ess6ncia, a la facilitat amb que la nostra

llengua pot crear verbs derivats servint-se principaiment del sufix -ejar.

Costa aplica almenys un verb cromatic a cada un dels colors o als seus

substituts de valor cromatic, llevat del morat, un color que tampoc no

tingu6 representant verbal en llati com no en t6 en frances, en qu6 violeter

no ha sortit del llenguatge t6cnic.

Concretament, aplica cinc verbs al color groc : groguejar, rossejar,

pallidir, daurar, terrejar ; tres , al vermell : vermellejar, sanguinejar, fla-

mejar; tres , al negre : negrejar, endolar, mascarar ; dos, al gris : gnlsejar,

argentar; i un, al blanc, al bru, al blau i al verd: blanquejar, ombrejar,

blavejar i verdejar. Analitzem breument aquests sufixos.

a) -ejar < -IDIARE < -IZARE . Es un sufix d'extraordinaria fecunditat,

de possibilitats gaireb6 illimitades." Unit als adjectius cromatics, forma

verbs aproximatius de qualitat. Costa, com hem vist, els empra tots, a

excepci6 del derivat de l'adjectiu morat : blanquejar, blavejar, negrejar,

groguejar, rossejar, vermellejar, verdejar, grisejar. En canvi, presenten

m6s aviat valor factitiu o operatiu aquests altres verbs en -ejar, formats

sobre radicals nominals, que incorporem per analogia al seu 16xic cromatic :

ombreja.r, terrejar , sanguinejar , flamejar.

b) -ar < -ARE. Aquesta terminaci6 verbal, Ja m6s frequent en catala,

tant en verbs primitius com en verbs de nova formaci6, es troba en quatre

verbs del 16xic cromatic de Costa : daurar, argentar, endolar, inascarar

(_ `emmascarar') .
c) -ir < -IRE. Nom6s un verb del vocabulari cromatic del nostre

poeta t6 aquesta desin6ncia : pallidir (=`empallidir').

Si s'examina , en el seu conjunt, el 16xic cromitic de Costa, es veura

que per a cada tint fonamental ( excloent sempre el morat ) ofereix les tres

categories de 1'adjectiu, del substantiu i del verb, segons la f6rmula

77. Cf.Mott , op. cit., 300.
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blanc / blancor / blanquejar . La ldgica sembla imposar aquestes categories,
que tambe possef la llengua llatina, almenys en els tipus no sorgits de
comparances : albus / albitudo/ a,lbere.78

Amb tot, poques llengues modernes han assolit aquesta perfeccib.
No podem tampoc trobar-la en un poeta corn Costa que, de segur, no va
intentar mai, ni llunyanament, de donar a traves de la seva poesia una
sensaci6 completa de l'espectre des dels punts de vista visual i gramatical.
Les tres categories, en alguns colors, names es completarien acudint a
derivats. No l'acusa el bru, que manca de substantiu i verb ; ni el vernuell,
que no presenta en el poeta el substantiu verm.ellor. Les tres categories,
en canvi, son completes en els sis tipus blanc/blancor/blanquejar, blau/bla-
vor!blavejar, negre/negror/negrejar, groc/grogor/groguejar, verd/verdor/
verdejar, grin/grisor/grisejar.

III

EL COLOR I L'ESTII,

Els vocables no tenen un sentit estrictament determinat, i, per tant,
el seu us no depen d'un sal sentit ; altrament, la llengua seria rfgida i no
seria possible l'existencia de 1'estil, que es basa essencialment en l'elecci6
dels vocables.79 Aquesta vacillaci6 de sentit s'acusa, amb certa forca, en
el vocabulari cromatic, en el qual no es pot parlar, sin6 d'una manera
provisional i convencional, de sindnims. El mar ha estat qualificat de verd,
de blau, de plomfs, de blanc, de color de vi. La varietat no obeeix sola-
ment a les diverses tonalitats que el mar pot presentar en zones i en dies
determinats ; es, mes aviat, el resultat, d'una banda, del gust personal i,
de l'altra, de les emocions, de les nocions i de les evocacions que el color
pot suscitar en cada circumstancia i en cada persona. Si escrivim ((un cap
blanc)), donarem, evidentment, la impressi6 de la vellesa, peril 1'expressi6
es, en certa manera, buida : l'us 1'ha desgastada. La frase ((cap nevat)),
en canvi, sobreposa a la noci6 de vellesa un devessall d'expressivitat,
perque representa tot el que un adjectiu derivat ha assimilat de la materia :
la blancor en tota la seva puresa, tot alld que la imatge de 1'hivern pot
tenir d'agradable i d'afectiu. L'adjectiu ((blanc» era names un so que
suggeria una simple abstractesa cromatica per a determinar un ((cap)) ;
((nevab) ha inf6s sentiment al substantiu, l'ha aproximat al niisteri. Seguint
un proces natural, han cristallitzat dues formes estilistiques.

78. Cf. A*mx,i, op. cit., 246.
79. Veg. J. Mci ouzsau, Trait! de stylistique latine2 (Paris 1946), 140 ss.
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a) L'expressivitat cromatica

L'expressivitat cromatica consistira, doncs, essencialment, en la tria

del vocabulari: aquesta trig es un factor important en la definici6 d'un

estil. La selecci6 no 6s solament un fruit de la imaginaci6, sin6 el proc6s

complet dels sentiments i de les intentions de l'escriptor. Si s'ha pogut

afirmar80 que els mots s6n una moneda que valen alld que nosaltres la fem

valer, 1'expressi6 es pot aplicar literalment al 16xic cromatic. Entre els

altres factors hem de comptar les combinations de colors i, l'aplicaci6 del

vocabulari cromatic.

i. L'elecci6 dels vocables. - Aquests principis tenen una Clara

realitzaci6 en la personalitat po6tica de Miquel Costa. No totes les nom-

broses mentions cromatiques del poeta ofereixen, naturalment, el mateix

grau d'afectivitat, d'expressivitat o d'intensitat lirica. Tenint present que,

com ha dit exactament Marouzeau,81 ula poesia 6s el receptacle de les

f6rmules i dels clix6s», comprendrem facilment que no poques de les cites

cromatiques del nostre poeta han d'6sser objectives, banals, buides ; d'al-

tres, en canvi, responen a purs estats psiquics, acusant els diversos matisos

de 1'expressivitat millorativa o pejorativa : la noblesa, la tendresa, la malen-

conia, la llastima, la repugnancia.

Molt rarament s'aparta el poeta dels procediments tradicionals en 1'fis

dels colors. F6ra inutil de cercar al llarg de la seva obra expressions corn

upel vent rogent, el vent blau, el vent d'or» de Josep Carner.82 S'acull

nom6s a les possibilitats expressives que li ofereix el color en les seves

aplicacions normals als objectes concrets i visibles. Analitzem aquestes

possibilitats en cada un dels colors.

a) E.1 blanc. Molt rarament l'adjectiu blanc i els seus derivats pre-

senten una especial intenci6 estilistica en els 69 usos que hem registrat

en Costa. Hi podem destriar ga i lla un desig d'antftesi, quan els contra-

posa a un color distint :

On va aquella vela blanca, I perduda en l'abisme blau?. (Joven-

tut II 1-2) 11 •Com dins un camp de roselles I papallons negres i blancs, I

penes i goigs aletegen de ma vida pel nou camps (Joventut IV I-4) II

.esta la blanca donzella pentinant sos cabells d'ors (Font 3-4) 11 4ifigures

8o. J.-R. BLOCH, Le dernier empereur, cap. III.

81. Cf. MAROUZEAU, Traite de stylistique franyaisel (Paris 1941), Igo.

82 Arbres ( Barcelona 1953), 41.
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de cara negra, I cobertes amb mantell blancs (Gerreta II 15-16) 11 (La
groga muntanya... clapada de negrors i blancuress (Tristor 8) 11 (jo veia
un temple de purissim marbre I blanquejar entre el verd de la riberas
(Comiat '2-3) ;

o bb, una particular emoci6 expressiva , quan els empra amb valor meta-
foric, a semblansa del retol cIdilli blanc» :

.Ant's volguts de la innocencia , I blanques ombres del passats (Jo-
ventut VI 1-2).

I es que blanc, corn el llatf albus, es merament un adjectiu fisic.
Nomes el grau superlatiu pot donar-li un cert relleu : peril Costa se serveix
{tnicament en tres ocasions d'aquest procediment, que sols als nostres dies
assoleix un significat ple en els poemes de Salvador Espriu, sembrats de
superlatius. Per a avivar 1'expressivitat, cal rec6rrer a substituts cromi tics :
el llatf disposava de candidus a fi d'expressar tot allo que el blanc t de
plaent i virginal. Ja hem vist com Costa se servi molt cautelosament
d'aquesta rel en sentit cromatic. La nota, peril, d'afectivitat es transpa-
renta en passatges d'aquesta natura:

;tendres memories d'una edat candida I qui es corona d'anemones...
(Vora 27-IS) 11 (Com una vestal candida I nostra amistat sa flama n'ali-
mentis (Amistat 21-22) 11 (la candida heroina 1 ja faire obert no respiras
(Pou 55-56) II iamb gust abeura-s'hi la cabra discola, I com 1'anyelleta
candidas (Vora 11-12).

El substitut neu i els seus derivats participen quasi sempre, amb
eficacia, per les raons adduides, d'una sensaci6 afectiva. A 1'expressi6
purament descriptiva testa blanca (Maina II 83) o cabell blanc (Deixa I
175) s'oposen, amb poderosa suggerencia estetica, la testa arreu nevada
(Profeta 43) o la nevada barba flairosa com a lliri (Rosse116 13). Recordem
encara aquests exemples :

(quan la for somniadora bada son calze nevab (Nocturn 9-1o) 11
(cignes de blancor sens taca, I com la tefla de neu• (Idilli 44-45).

Els adjectius immaculat i virginal compleixen una semblant missi6,
com a indicadors del mes alt grau de puresa :

(bells cignes de plomatge immaculab (Jardi II) 11 (lluny de les Hors
profanes I 1'estol fan virginals (Lliri 34-35).

Altres substituts cromatics, de vegades perifrastics, tenen valor pejo-
ratiu. En primer lloc, l'adjectiu emblanquinat :
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8aqueixes tombes i parets emblanquinades' (Jeremias ii).

Les impressions de duresa, de tristor o de repugnancia troben en el nostre

poeta diversos procediments estilistics, sempre acordats amb el seu moment

espiritual. Notem 1'us de mortalla :

eel so], trist, I de dins boirosa mortalla, I son raig darrer, tremolos, I

estenia per la plana• (Lldgrima 49-52),

i de la caracterfstica perffrasi ((color d'os)), que sembla alsar un crit d'an-

gi nia en un ambient de mort i de desolaci6 :

ales pedres de miriades de tombes hi blanquegen com ossos escam-

patsD (Josafat 4) 11 aEl rocam, color d'ossos de mort, s'hi veu brescat de

petites coves : es la bresca de I'eixam d'anacoretes...' (Jerico 20).

b) El bru. Aquest color, degut a la seva qualitat i a la seva impre-

cisi6, es sens dubte el menys propici a participar de les gammes de l'afec-

tivitat. Els comptats usos que fa Costa del bru tenen un aspecte purament

fisic. Si more introdueix de sobte un sentiment de finor i de tendresa, 6s

perque s'empra amb sufix diminutiu :

8N'Aina era la majoreta, I crescuda, innocent, gentil, I tota for d'ulls,

moreneta I amb frescor d'auba d'abril, (Maina I 41-44).

Ara, ja se sap quin valor hipocorfstic tan exquisit adquireixen els

diminutius cromatics, en els quals l'atenuaci6 qualitativa es superada pel

valor afectiu del sufix. El fenomen es particularment notable en llatf ; 83

en canvi, a penes el registrem en catala. L'exemple de Costa 6s tan signi-

ficatiu corn aillat.

Obscur i fosc, amb els seus derivats respectius, presenten sovint una

major forca expressiva, dirigida vers j.a tristor i l'enigma. Basta d'exa-

minar els nombrosos exemples classificats al seu Hoc. La forsa augmentara,

logicament, si el to obscur o fosc contrasta amb una coloraci6 clara :

asi no a la terra obscura, I dins l'esplendor del cel8 (Solidaritat 27-28)

aAmb la morta sols queden encesos Hums, I fent tremolar les ombres

del floc obscurs (Castell IX 154-155) 11 ava veure estesa en cadafalc obscur I

una morta de vesta blanquinosa' (Cahimnia 20-21) 11 aLa Ilantia del

sagrari I la fosca feia veure de la deserta nau' (Tenebres 37-38) 11 Sos

raigs que ally tremolen, mesclant-se amb la foscor, I combinen i tras-

muden visio mai acabadas (Profeta 31-32).

83. Cf. ANDRE , Op. Cit ., 256 ss.

57



58 MIQUEL DOLL

El mateix podrfem repetir del substantiu ombra. Bastin tres exemples :

,KCrits i rialles, estertors i cantics I mesclen amb 1'ombra i esplendor
clarissim, (Tibur 5-6) II .Mesclava la torrentera I dlambreig viu de dia-
mants, I ombres, escumes saltants I i herbs en for per la voreras (Maina
II 5-8) III iLa mobil claredat I fugint, dava a les ombres un moviment de
vidaii (Deixa I 272).

El sufix del seu derivat ombr£vol inclou un especial valor de sonoritat,
una impressi6 acustica que sembla flotar per damunt la massa de paraules
on figura, ara amb un so doll i adormit, ades amb una grew i profunda sug-
gesti6. Per aixd Costa es complau a associar-lo als seus moments de mes
amagada joia :

aombrivol santuari I a on la quietud dorm o medita. (Vail 11-12)
•volen pel ramatge ombrivol I mos somnis i records. (Vagant 13-14)
e(Plau-me la Naiade que en Jes recondites I verdors ombrivoles aboca
1'Amforas (Vora 1-2).

c) El blau. Poques vegades el poeta intenta de realsar el sentit ffsic,
estrictament amoral, de l'adjectiu blau i els seus derivats. Associat al
mar o al eel, el blau forma un clix6 normalissim i inert, fins a esdevenir
irritant, en la seva poesia. Les altres aplicacions no solen revestir un major
interes. Costa no n'utilitza el superlatiu a fi de subratllar un moment
d'afectivitat. Aquesta, si per cas, es notada amb l'antftesi cromatica :

iq On va aquella vela blanca , I perduda en I'abisme Blau?* (Joven-
tut II 1-2 ) II cmorades violetes I i blau romani • (Puig VIII 41-42) ;

o amb la repetici6 de l'adjectiu :

:la mar de blaves planures I que en el eel se va perdent, i el eel
de blaves altures I on se perd el pensament. (Damunt 25-28)

o b6 fent precedir a l'adjectiu una partfcula emfatica :

:al veure com sorties d'un mar i an eel tan blau• (Deixa I Ia2).

Una altra soluci6 consisteix a esmaltar el seu to colorista, quasi im-
perceptible, amb altres adjectius acromatics o amb un adjectiu cromatic
que en precisa el matis :

•brillau, Estrella clara, I en somnis blaus i nets . ( Infants 31-32) II
e^un Iiltim raig perdut, I blav6s, somort, tristissim, per 1'ombra se fonia...
(Deixa I 211-212 ) II tdavant una immensitat I de blavor immaculada.
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(Victoria 88-89) 11 pAllida blavor retrata justa I la incerta llum...'

(Nil 22-23) 11 caqueix estany blau verd6s t6 la ullada consirosa. (Ge-

nesaret 3) 11 .mostrant la Blum incerta, I blavosa i moradenca d'un eel

crepuscular. (Deixa 11 56-58) 11 .serena blavor lluminica. (Abella 4).

Dos sols passatges ens ofereixen amb tot el relleu la sensaci6 del

blau, gracies a I'acumulaci6 de nocions o a 1'exactitud de la comparansa :

•se rabeja dins el blau d'un eel prodigi6s en transpar6ncia. (Tabor 6) 11

.nom•es blavenca faixa I de eel $e descobreix tal com un riu. (Pareis

26-27).

Els substituts metaforics del blau li haurien servit amplament per

a desenrotllar la magica virtut d'aquella ullum i tonada del cel» de quo

parlava Rossell6-P6rcel.e` Pero ja hem vist amb quina manca de convicci6

hi acudeix dues vegades el poeta:

iparadfs obert I que al Mediterrani de safir comensa. (Homenatge

2-3) 11 .Jo conec les esmeragdes i turqueses I que la hum filtra en les ones

ally dins. (Costa 29}30)-

d) El negre. Per a alguns el color negre, sobretot si 6s brillant, des-

perta el plaer ; per a altres, la tristesa, particularment si 6s fosc o mat.

En el m6n del nostre poeta l'adjectiu negre 6s sempre vehicle d'aquest

darrer sentiment. L'aplica sovint o el repeteix per tal de puntualitzar el

contrast o d'augmentar la forca del color :

.Com dins un camp de roselles I papallons negres i blancs, I penes

i goigs aletegen I de ma vida pel nou camp. (Joventut IV 1-4) II .visions

espantoses I i negres alarbs. I Ally dins les penyes I de negre barranc.

(Thomas 67-6o) 11 .passen fosques nuvolades I coin a robes esqueixades I

del vel negre de la nit. (Temporal 5-7) II .La fe es la coloma pura, I i el

dubte el negre esparver. (Fe 1-2) II .figures de cara negra, I cobertes amb

mantell blanc. (Gerreta II 15-16) 4(Los negres ulls fixant-hi ell, I des-

colorit, se transfigura. (Castel] IV 270-271) 11 aLa mar creixent s'avalota, I

la negror que 1'encapota I claps de sol fan llambrejar• (Temporal 8-1o) {I

•La groga muntanya..., clapada de negrors i blancures. (Tristor 8).

Notem un superlatiu de greu e'ficacia descriptiva i expressiva :

•El pastor, seguint un ramat de negrissimes cabres o de llanudes

ovelles, sembla pensar-s'hi. (Galilea 8).

Altrament, el color 6s d'una completa indiferencia ; sembla inexpres-

siu i purament fisic, com el blanc o el blau. El mateix fenomen observem

84. Obra pohica (Mallorca 1949), 141.
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en llatf, en qu6 niger s'oposa ffsicament a albus. Per a evocar allo que el
negre t6 d'impressionant o de lugubre, Costa se serveix intencionadament
de dol i dels seus derivats, com el llatf se servia d'ater:

(i el dole estel clarissim I somriu damunt el dol de Ia vespradai
(Vail 27-28) 11 cAquf ]a Judea deixa el mantell de dol i deposa el sac de
cilici : aqui la campinya somriu i jugaD (Betlem z) 11 aDe dol se vestia el
m6nD (Llagrima i) 11 cAixi de dol vestides estau, coves d'ArtaD (Deixa III
too) (Com la Ilarga acompanyada j d'un mort, que passa endolada, I
tot callant, I aixi mes bores perdudes, I tambe endolades i mudes, I van
passantD (Defalliment 1-6).

Els altres substituts emprats, alguns una cola vegada, pel poeta - te-
nebres, taca, mascara. -, no acusen cap aspecte particular d'expressivitat.

e) El groc. L'adjectiu groc, amb els seus derivats, t6 en la nostra
llengua un valor estrictament ffsic i cientffic, o b6 un valor pejoratiu
(cf. 1'expressi6 ja esmentada «groc corn un mort))). Amb ells el poeta
designa la mort, 1'esverament, la consternaci6, reflectint, per tant, el
segon dels dits valors. El mateix sentit domina en l'us metonfmic de 1'ad-
jectiu :

cAh ! Pugin altres a palaus que habiten I grogues les ansies amb
1'afany hidropicD (Horaci 53-54).

En el mateix ordre d'expressivitat pejorativa es troben els usos de
pallid i els seus derivats, de march, amagrit, macilent i descolorit. M6s
dura 6s encara la pres6ncia cromatica de terra i dels seus derivats. Associat
amb altres adjectius, pddlid serveix per a fer entreveure un quadret de
serena bellesa :

(Era ella, Nuredduna , que seia ally impassible , immobil, bella i
pallidaD ( Deixa III 8j-86).

Molt afectius s6n en Costa els escassos exemples en qu6 el color 6s
donat amb l'adjectiu ros, sempre aplicat als cabells. Notem un delici6s
contrast colorista :

(del pare en la barbs grisa I reclinant son capet rosD (Castell III
84-55).

L'apreciaci6 cromatica s'acreix amb la substituci6 de groc per or i els
seus derivats . El nombre d ' usos 6s molt superior al d'usos de groc i dels
seus equivalents . Fins en el topic «cabells d'orn, que no pertany solament
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a la poesia de Costa, sin6 a la literatura universal , 1'expressi6 mante una

suggestiva intenci6 estilistica , gracies a la qual sembla renovar -se cada

vegada la seva vulgaritat . Els camps espigats , les pedres historiques, els

fruits, la llum, la neu o la mel accepten de bon grat aquesta aliansa retd-

rica amb l'or per a formar sempre una Bola realitat intellectual i pictdrica.

Basti recordar aquests passatges :

uL'estiu ja arriba, ja el camp oneja I vestit d 'espig.ues coloret d'or.

(Juny 1-2, 61-62) II aesta la blanca donzella I pentinant sos cabells d'or.

(Font 3-4) ;j aSobre el mar fent -hi riu d'or davalla el sol a la posta.

(Castell VIII 59-60) II adaurada bellament qualque ruinas (Jardi 7) II amel

corn ells olorosa i ben daurada , I corn rajoll del sol qui daura l'illa.

(Saboroses 29-30) II (Corn una muntanya de neu daurada de sol : talment

resplendia aleshores el Temple d'or i marbre' (Temple 26) II (Plau-me

l'horror sublim de la tormenta ... I i quan s'allunya a 1'horitz6 , daurant-

se, I veure el efimul nimb6s , corn trono olimpic I de majestat i glbria.

(Entrada 25-28).

f) El vermeil. En cap dels pocs casos en que el poeta empra l'adjectiu

verm,ell no es pot destriar un matfs afectiu : no en forma mai, corn Que-

vedo , una simfonia ardent . 85 L'extraordinaria violencia d'un sol exemple

6s deguda a la proximitat de ((sang)), que banya d'esclat primaveral una de

les mes belles estrofes del poeta de Pollen9a :

(Fins a 1 ' escorxa del tronc decrepita , I corn si hi colava sang d'Hama-

driades, I surten brostes vermelles i gracils I per oferir-te renaixents

corones:p ( Retorn 9-12).

I 6s que, corn en llatf, en que sanguineus era el substitut pejoratiu

- de to superstici6s i sobrenatural - de Tuber, el terme sang va sempre

acompanyat d'una vehement sensaci6 d'horror . Costa, peril , oposat per

temperament a tals manifestacions , fa un is limitadfssim d'aquest subs-

tantiu i els seus derivats ; i, adhuc en cap d'aquests casos singulars, no

6s possible de segregar el valor cromatic de la materia que el suggereix

indicant accidentalment el grau noes elevat de saturaci6 del vermell.

L'adjectiu rang, equivalent real del ruber llatf, s'hauria de trohar al

mateix estat d'indiferencia inactiva que el vermell . is curi6s, peril, que

sovint adquireix amb Costa una poderosa fonSa intensiva , degut a la seva

collocaci6 savia i reflexiva entre elements antitetics o altres factors acro-

matics :

ala roja flamarada I que foc donava al sacrifici impur. (Claper 31-32) II

ala lluna amb roig esguard de dins la mar sortie (Process6 118) II ael soh

roig i enorme de dins la mar guaitava. (Deixa I 200).

85. Cf. OROZCO, op. cit., 97.
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L'inter6s d'un altre passatge procedeix de la uni6 amb sanguipnodgnt,
que transforma la Iluna en una entitat organica dins un passatge supers-
tici6s :

asortia I passant son ple, la lluna, del mar de 1'orient, I pausada,
gran, tenyida d'un roig sanguinolent, I mostrant, dins el misteri de sa
nocturna aurora, 11'aspecte de Medea sinistra i venjadora. (Deixa II
113-117).

Flama, amb els seus derivats i suplents, hauria pogut inspirar al poeta
pinzellades coloristes d'entusiasme. Pero Ia seva anima restava molt lluny
del m6n allucinat d'un Rafael Alberti o d'un Rossell6-Porcel. Se'n serveix
molt de tard en tard, sense explotar la mina encesa. Robi, porj ra o grana
no gaudiren tampoc, sin6 incidentalment, de la seva acceptaci6. 1Es neces-
sari pensar en rosa i els seus derivats per a sorprendre 1'espontania frescor
del seu cor de poeta i d'home; amb aquest element designa tota la gracia
i tot l'encis del vermell. Triem uns exemples, els m6s explfcits :

•En el contorn de sa amagrida galta, I mess que ]a rosa de color
encesa, I floreix del lliri la blancura castas (Tdilli 18-20) 11 41'eixerida
testa I d'aire fresqufvol i color de rosa, I rosa que esclata• (Adolescencia
2-4) 11 aFer un eel matinal tot blau i rosa I jo veia un temple de purissim
marbreN (Comiat 1-2) 11 avolen els cignes cap amunt, perdent-se I corn a
celatges de blancor rosada• (Idilli 59-60).

g) El verd. A semblansa d'altres termes crom'tics ja esmentats,
el verd 6s en la poesia de Costa un terme puramen't ffsic. El derivat verbal
verdlejar podria Esser m6s expressiu i mess incisiu, peril escasseja en els seus
poemes. Nom6s en algunes ocasions la llei del contrast cromatic o 1'exube•
rancia de les nocions donen un especial valor afectiu al verd i als seus
derivats. Hem considerat significatius aquests exemples :

ajo veia un temple de purissim marbre I blanquejar entre el verd dela riberav (Comiat 2-3) 11 Dins un jardi senyorial, que ostenta I per la
fresca verdor velles estatuess (Idilli 1-2) it S'encalcen les verdors saltant
per les marjades. (Betlem 2) I! aMultitud de palmeres s'hi empinen sobre
]a verdor plena d'aromes i fruites, (Jafa 5) 11 aSota un parral qui parnpol6s
verdeja I per les columnes j6niques de marbre, (Saboroses 1).

Els dos usos aillats, sense continuitat, de maragda s6n de pobre con-
tingut afectiu. A penes una vegada queda realcada la metafora :

aJo conec les esmeragdes i turqueses I que la llum filtra en les ones
ally dins. (Costa 29-30).
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h) El grin. En l'adjectiu gris, aixf corn en els seus derivats, es facil

de sorprendre una mena d'oculta virior expressiva que la histaria de la

pintura ha anat posant de relleu. Es un dell colors preferits de Ruben

Dario, corn ho es dels post-impressionistes. Poques vegades to en l'obra

poetica de Costa un simple valor fisic. IJa hem vist corn combina, a base

d'aquest to, una miniatura insuperable :

aEnsu i enllu griseja qualque olivera revellida : mes grisa de la pols

que del revers argentat de son fullatges (Judea 4).

Les seves pinzellades de gris, juxtaposades sovint a tons energics, solen

deixar al pensament un rastre inesborrable :

alln mar de plom, un aire griss (Dies 2) 11 sun home malaltis, I d'ulls

fondos que li lluen baix del pelatge gris, I corn a calius de brasa dins

carbonissa i cendras (beixa I 157-159) II iDamunt la grisor del pedregar

se sent atreta ]a vista, i el cor hi vola saludants (Jerusalem i).

De bon grat la nostra vista descansaria sobre aquestes zones grises

de les seves pintures. Pero el poeta n'es avar, corn ho es d'aquelles imatges

exquisidament suggerides per les tonalitats de l'argent, que reserva, en

dues soles ocasions, al mar :

asobre una mar argentadas (Castell 1z$) 11 acom tantes ones argenta

Tunica lluna tan soles (Castell III 134-135)

El valor de burell es pejoratiu en cada un dejs tres exemples en que

se'n serveix. El mateix valor, corn a representants de dol i de soledat,

observem en l'{ s de cendra i plam, amb llurs derivats , barrejats sa i lla

amb qualificatius de la mateixa natura . Consignem corn a mostra explicita :

aEl puig mes alt de la comarca , I mentres la boira s ' hi espesseix, I

sembla antiquissim patriarca I que un dol immens , callat , abarca i el

front amb cendra se cobreixs ( Dies 21-2s) II eel eel cendr6s , endolat, un

altre desert semblavas ( Llugrima 31-32 ) II tun mar de plom, un aire griss

(Dies 2) 11 aEntre el fang6s terrer, la mar plomissa I i les muntanyes

moradenques , sura I consirosa tristor, que les imatges I evoca de la

tombas ( Entrada 9-12) II aAixi, vogant a la sort I pel temps plomis i

somort, I la barca s'era allunyadas ( Canten-i-dormen 55-57).

i) El morat . GaireW insensible el poets al color morat , no es estrany

que la rara consignaci6 d'aquest color vagi acompanyada de nocions afec-

tives. Considerant-lo graficament debil, el poets el reforca amb la barreja

o l'antftesi d'altres colors o amb l'abundor de situacions animiques diverses,

que subratllen i animen la freda sensaci6 cromutica :
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'Si un temps s'endola de morat , l'altre flameja roenti (Morta 13) II
rmorades violetes j i blau romanip (Puig VIII 41-42) 11 Per la frescor de
mars perfum de violetes , j celatge moradenc per 1'hbritz6 flotant. (Pro-
cess6 1-2) IJ allum incerta , I blavosa i moradenca d'un eel crepuscular.
( Deixa II 57-58).

El color s'aclareix una sofa vegada en el pensament, fent-s'hi m6s
tendre, gracies a la determinaci6 metaforica d'ametista :

. morades serres de clara ametista • ( Homenatge 6).

2. Les perffrasis. -- Malgrat 1'abundancia de vocables cromatics,
aquests son naturalment insuficients . Una gamma infinita de tonalitats s'ha
d'expressar amb an vocabulari finit. Seria impossible d'intentar la creaci6
d'un vocable destinat a cada un d'aquests matisos ; i, a m6s d'impossible,
inutil : el vocable s'extingiria despr6s d'una curta i potser iinica utilitzaci6.
Per aixo s'ha recorregut sempre a les perffrasis cromatiques : ((color de
mel)), « color de pa torrabn, (color de rosa te)), ((color de xampany)), ((color
de verd botella)), ((color de tabac» i tantes d'altres, que es multipliquen
diariament, sobretot en el complex i delicat m6n de la moda femenina.
La creaci6, doncs, d'aquestes perffrasis respon a una autentica necesitat ;
quan la necessitat no existeix, la perffrasi pot Esser fruit d'una subtilfssima
voluntat de precisi6 i de renovaci6 lingiifstica. D'acf que, en el fops, la
perffrasi cau, en certa mesura, sots els dominis de 1'expressivitat estilfstica.

Ara, si hem d'entendre aquf la perffrasi, de natura poetica, corn a ele-
ment estilfstic derivat d'una recerca conscient i artfstica, haurem de decla-
rar d'antuvi que el seu us 6s gaireb6 extraordinari en la poesia de Costa.
Possiblement nom6s Guerau de Liost ha arribat a assolir en la nostra poesia
moderna un grau inaccessible d'artificiosisme i de refinament dins aquest
depuradfssim clos de la perifrasi saviament retorica : aquesta es basa en la
reflexi6 i en 1'esforc mental per a defugir la vaguetat cromatica de 1'us
popular, limitat as termes generals de color.

Costa pertany a una altra zona d'educaci6 estetica : aquesta educaci6
esta integrada per la tradici6 classica, la contenci6 verbal i imaginativa,

el llenguatge meditat i tecnic. Les seves perifrasis cromatiques respondran
sempre a aquestes qualitats ; s6n d'una gran senzillesa i reprodueixen els
tipus perifrastics m6s coneguts, amb poques novetats i poques audacies.

a) Tipus ((color d'or)). Aquesta perffrasi, corresponent a la tradicional
patina color auri, 6s la m6s frequent en la poesia de Costa. Hem registrat
set casos ; un d'ells, amb diminutiu hipocorfstic, que introdueix an senti-
ment de tendresa :

64



EL COLOR EN LA POESIA DE COSTA I LLOBERA 65

•L'estiu ja arriba , ja el camp oneja I vestit d'espigues coloret d'or'

(luny 1-2, 61 -62) II ali puja color de rosa... I i els ulls baixava, mirants

(Maina 11 19-20) al'eixerida testa I d'aire fresquivol i color de rosa,

rosa que esclatas (Adolescencia 2-4).

El tipus esdevo sovint mes complex i pictdric . Aixf, en aquestes perf-

frasis del, color ocre :

aCom esquenes humiliades , totes aquestes muntanyes s'assemblen

totes figuren geps color de terra bruta , geps de camell o dromedaris

(Tristor 4) 1 aVestit de pel de camell , color d'aqueixes ones, ell [sant Joan

Baptista ] hi atreia les multitude a penitencias (Jorda 12) ;

o en aquestes del color blanc :

aduu vestidura Ilarga i folgada, I color de l'habit de la Mercer (Puig

III 105-106) II aEl rocam, color d'ossos de wort, s'hi veu brescat de petites

coves : es la bresca de l'eixam d'anacoretes ...s (Jeric6 20).

b) Tipus atenyit den i similars. Aquesta perffrasi, d'aspecte aposicio-

nal, tingue una gran yoga en la poesia Ilatina, que l'utilitza com a valuosa

formula metrica (tipus murices tinctus) ; names podia concernir prdpiament

els colors obtinguts en la tintura. Hem trobat aquests dos exemples :

ala lluna ... ... tenyida d'un roig sanguinolenb (Deixa II 114-115) II

ala penya brava I del cap Vermell, tenyida de pfirpura oriental' (Deixa

1 201-202).

Corn a derivats d'aquest tipus podern considerar altres dues perffrasis

obtingudes mitjansant les formules ucobert den i uple den :

acoberta de verdor esta sa terra' (Valle 4) II *Oh la meravella d'aqueixa

horta immensa, paradis obert I que al Mediterrani de safir comensa, I

plena d'esmeragdess (Homenatge 1-4).

c) Tipus usens tacaa>. ):s, doncs, una perffrasi negativa, que podern

comparar amb la llatina sine colore, sine Labe. Sol designar la blancor, la

pallidesa, l'absencia de color determinat. Degut al llatf eclesiastic sine

macula, l'expressi6 sens taca o seas tara s'ha convertit, entre nosaltres,

en clixo inexpressiu. Vet aquf un exemple, 1'Unic que hem trobat en la

poesia de Costa :

acignes de blancor sens tacas (Idilli 44).

65

9



66 MIQUEL DOLC

De vegades el poeta se serveix d'aquesta perifrasi per a remarcar
l'enyoranca del color absent :

arocam sense verdor, (Verdaguer 40).

Com a variant d'aquest tipus cal consderar la perffrasi adespullat den
i alguna altra d'analoga, des del punt de vista logic :

aAltures de fiters, despullades de tota verdor. (Judea a) 11 aMunts
esterils de pedreny i de grava, no mostren I cap verdor ni cap escultura
de rogues. (Tristor 2) 11 aNi un aucell, ni una floreta, I ni el verdejar
d'una herbeta I dins I'hort men (Defalliment 13-15).

3. Les intensificacions. - Remarcavem abans amb quina fre-
gfiencia, dins el vocabulari cromatic, els termes perden la seva virior i
lucidesa, s'afebleixen i s'insensibilitzen, fins a convertir-se en un pes mort
i parasit sobre el cos sempre jove de la poesia. Cal aleshores que el poeta,
conscient del valor fntim i etern dels mots, els injecti una nova saba, capas
de nodrir-los constantment i de mantenir-los en la seva alada frescor. L'us
dels superlatius pot esser sovint un recurs provisional ; si se n'abusa, pero,
el grau intensiu es desvalora i es torna irremeiablement a la banalitat.
Ja hem comprovat la sobrietat de Costa en 1'us d'aquestes formes. Un segon
procediment consisteix a subratllar la nocib cromatica mitjancant els deri-
vats metaforics que associen a la previa comparansa la intensitat del color :
recordem, com exemples, nevat, rosat o ¢ur¢urf. La terminologia cromatica
experimenta d'aquesta guisa una novetat i un augment considerables.
Ja hem analitzat aquest procediment en la poesia de Costa.

Resten, ara, a considerar tres altres aspectes d'aquesta expressivitat :
la intensificacio del color per la comparanca retorica, per la reiteracib de
l'expressib colorada i per l'acumulacio de nocions cromatiques o lumf-
niques.

a) La comparanca croma.tica. Aquest procediment estilfstic no es, evi-
dentment, exclusiu del color. Te la finalitat, en els dominis del color,
de remarcar amb mes forca una qualitat colorista desenrotllant-la i embe-
llint-la a base d'una imatge. L'expressib acap nevat)) afegeix al color
blanc la intensitat del color i l'expressivitat estilfstica ; ((cap blanc com
la neu» inclou les mateixes qualitats superant-les amb el valor del sfmil ;
1'expressi6, finalment, acap mes blanc que la neu)) indica un grau superior
encara - tot i que sigui impossible - de blancor. Les dues ultimes expres-
sions renoven ensems, des del punt de vista formal, un derivat pintoresc
que 1'6s constant acabaria per buidar de sentit.
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Hem comptat en la poesia de Costa 25 intensificacions cromatiques del
grau de comparanca d'igualtat.

Onze pertanyen al color blanc :

.i blanc com la cresta de 1'ona escumosa I son vel fa volar, ( Ruixa-
mantells 43-44) .vingue en sa gran puresa, corn dalt un corser blanc,
(Corones 3) jj .el cor Ii manca I quan veu de prop Na Dolca caiguda i
blanca, I com una colometa, (Gerreta 111 81-83) Ij .Com una perla blanca, I'
rosseta com fil d'or, (Pastoreta 5-6) 1; ales pedres de mirfades de tombes
hi blanquegen com ossos escampats, (Josafat 4) Ij .Com lliri d'aigua
romput j blanqueja el cos i degota, (Castell VIII 151-152) iamb la
nevada barba flairosa coin a lliri , (Rossellb 13) !1 .cignes de blancor sens
taca, j com la tefla de neu, (Idilli 44-45) 11 .Hi ha una for blanca i pura I
com la tefla de ]a neu, (Virginal 1-2) jj .Pura com ploma d'angel es la
neu I qui resplendeix al sol, mai trepitjada, (Concepcib 1-2) II .trobaren
una muntanya de pedreny tot calcinat I com una ossera escampada,
(Llagrima 38-40) ;

quatre, al color blau :

.obri els ells la donzella com lo eel blau, (Gerreta III 112-) .despri n
un fum blavfs que corn encens per faire sura, (Avenc 19-20) jI .nomes
blavenca faixa de eel se descobreix tal corn un riu, (Pareis 26-27) jj
.d'encantament blavors pregones, I com un safir, (Gorg 14-15) ;

cinc, al color groc :

.A darrera la mortal com ella groc, I va son pare tristissim portant
lo dol, (Castell IX 102-103) II .besa la mortal com ella groc, (Castell IX
125) II .rosseta corn fil d'or, (Pastoreta 6) 11 .mel com ells olorosa i ben
daurada, I com rajolf del sol qui daura l''illa, (Saboroses 29-3o) 11 .Com
una muntanya de neu daurada de sol : talment resplendia aleshores el
Temple d'or i marbre, (Temple 26) ;

tres, al color vermell:

.Fins a 1'escorxa del tronc decrepita , I com si hi colava sang d'Ha-
madrfades, I surten brostes vermelles i gracils, (Retorn 9-11) .vermella
just com la grana, (Maina II 122) 11 .un home malaltis, I d'ulls fondos
que Ii Iluen baix del pelatge gris, I com a calius de brasa dins carbonissa
i cendra, (Deixa I 157-159) ;

una, al morat :

aCom una for de passionera, una llantia moradenca tremola davant
]a cara del Crucifici, (Golgota 5).
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Les intensificacions de grau comparatiu de superioritat son comptades
en el nostre poeta. N'hem registrades tres. Una d'elles, corresponent at
tipus senzill ames queu, concerneix el color verd :

ames verd que el tarongerD (Pi 2).

Les altres dues estan resoltes amb perifrasis verbals :

aDalt aquell mur ciclopic estava el sacerdot I de llarga cabellera i
barba, que en blancura I vencien prou la Ilana de sa ampla vestidura, I
amb verd-obscur fullatge d'alzina coronati (Deixa I 28-31) II .Riu abundos
de dolqura, I font signada en castedat, I comparada amb la Ilum pura I la
venceu en netedatD (Montission 29-32).

b) Reiteraci6 de l'expressi6 crom.atica . No rarament el substantiu de
color va acompanyat d'un epitet cromatic, d'un complement en genitiu

de valor adjectival o d'una perifrasi cromatica. Aleshores 1'epftet o els

termes afins son susceptibles de dues funcions: o be restringeixen i pre-
cisen el sentit del substantiu, o HI- no tenen altre valor sine 1'estilfstic
sense modificar et valor de 1'expressi6.

En aquest ultim cas, el procediment es basa en una tautologia, que
nomes to la finalitat d'associar fntimament vocables sinonims. No sempre
es facil d'establir una diferencia neta entre els dos casos. Aci els considerem
fosos, integrant un sol fenomen d'expressivitat.

El procediment es molt frequent en la poesia de Costa i concerneix
gairebe tots els colors. Registrem els exemples mes importants :

Onze, per at color blanc :

(Anys volguts de la innocencia, I blanques ombres del passatD (Jo-
ventut VI 1-2) II (Fou coronada amb fresques flors, de blanca verge fou
vestidaD (Pou 63-64) II (diafana blancor. (Lliri 20) II aVestit de blancor
de neu to miram, oh Fill de l'homeD (Tabor zo) II eflor•eix del lliri la
blancura castaD (Idilli 20) II aamb un vel de blancura de 11iriD (Bellver 40) II
ajo veia un temple de purissim marbreD (Comiat 2) II a)o no puc acostar-me
a Termini de tes news. (Lfban 7) II ellambreig viu de diamants, (Maina II
6) II ablancures d'alabastre per sempre mascaras (Deixa III 99) HI ael nin
de tremolant blancura, (Mare r9) ;

set, per at color blau:

aper la volta blava I regnaven les tenebres d'una suprema nit, (Te-
nebres 1-2) II zestanys de blau de celD (In memoriam 88) II (Net es el eel
si pel clarissim blau I ni una boirina volandera suraD (Concepcio 5-6) II
(aqueix estany blau verdos to la ullada consirosaD (Genesaret 3) II use
rabeja dins el blau d'un eel prodigies en transparenciau (Tabor 6) II ase-
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rena blavor dluminica . (Abella 4) l1 adavant una immensitat I de blavor

immaculada . (Victoria 88-89) ;

quatre, per al vermell:

.al llambreig de flamades, que van morint, I pavellons vermellegen.

(Castell I 21) 11 enceses falles de roja resplendor. (Deixa 1 214) 11 amos-

trava una ferida, rogenca fontanella. (Deixa III 89) 11 ames que la rosa

de color encesa. (Idilli 19) ;

tres, per al color negre :

ahumida i feresta cova I que es perd en negra foscor. (Castell VIII

48-49) 11 snits d'espessa negror (Dones 60) 1 1 ael eel cendr6s, endolat, ^

un altre desert semblava. (Llagrima 31-32)

dos, per al color groc :

al'hora sagrada I en que parles a mon cor, I ja escampa sa Hum

daurada damunt el dia qui es mor. (Damunt 65-6S) II aSa fag marcida

de mort encara es suau i dolca. (Castell VIII 157-158).

c) Acumulaci6 de notions cromdtiqucs. La idea que suggereix un

vocable cromatic pot experimentar no sols el desdoblament suara alludit,

sing una rica anlpliacio, creant un petit mon de color i de Hum que envolti

aquell vocable central. En la creacio d'aquests diminuts sistemes cromatics

es on pot brillar amb mes llibertat el temperament artistic del poeta.

El color deixa ja d'esser una simple paraula i es converteix en nucli de

sensacions i de pensaments. L'expressio ((blanca Nazareb) pot suggerir

de seguida la imatge del lliri ; per aixd Costa desenrotlla aquella freda

expressi6 escrivint i comentant-se a ell mateix : aAcopa sobre mi tes fulles

de 11iri, oh blanca Nazareth. El nostre poeta presenta sovint en la seva

obra pootica aquestes acumulacions. Triem uns exemples caracteristics,

deixant llur analisi individual al bon criteri del lector.

Entorn del blane :

aPlau-me mirar de la segura costa cavalls marins qui desbocats

encrespen I les blanques crins heroiques en la Iluita I del Rei de les grans

aigues. (Entrada 21--24) 11 eCoberta amb vel blanquissim, apar que dorm

N'Elisenda, voltada de rams i flors . (Castell IX 98-99 ) 11 aDe la lluna el

raig clubtbs 1 fa destriar-hi una forma, forma que sera dins mar,

estranyament blanquinosa. (Castell VIII 113-116) 11 aLa sal blanqueja pel

codolar de les mortes platges : tambe hi blanquegen ossaments d'arbres

que hi dugue el Jorda i que aquest mar escup amb son estigma. (Morta 5)

ael sol , trist, I de dins boirosa mortalla, I son raig darrer, tremol6s,

estenia per la plana. (Llagrima 49-52)
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aN'Aina era la majoreta, I crescuda, innocent, gentil, I tota for d'ulls,moreneta , I amb frescor d'auba d'abril , (Maina 1 41-44) 11 No us imposi Il'Esfinx sempre enigmatica I que posa obscur to clar, (Doves 47-49) 11iAmb ]a morta sols queden encesos llums, I fent tremolar les ombresdel Iloc obscure (Castell IX 154-155) II apassen fosques nuvolades I coma robes esqueixades del vel negre de ]a nib (Temporal 5-7) ;1 aEstavael floc ja solitari I i fosc el eel a 1'entrellum, (Pou 31-32) II .ombres fugintper la negrors (Pou 50).

blau :

agorg blau de fondes aigiies que a l'ombra reflectides I ]a for i el puigimmense (Complanta 51-52) 11 iFada sembla del Gorg blau I que hi ha aTernelles : I sos ulls blaus, fondos i purs, I tantost expressen la gau-banga d'un eel clar I com Ia tempesta, (Castel] VI 173-176) II iQuansurt, va vestida de seda blavosa, I amb totes les tintes del eel i la mar•(Ruixa-mantells 41-42) 11 ade la hum del dia un liltim raig perdut,blavos, somort, tristissim, per I'ombra se fonia, (Deixa I 211-212)aoberta I veie la portalada, mostrant la hum incerta, I blavosa i mora-denca d'un cel crepuscular, (Deixa II 5658) 11 calla, en la fonda blavor,coronaven ]a vesprada I flors sens fi de l'estelada, I semprevives declaror !, (Semprevives 37-40).

Del negre :

aamb la fumassa els astres s'amagaven I i era mes negre el eel(Tenebres 15-i6) II ade nuvolades amb negre estol, (Cala 20) 11 apassa lavila, I a on un fum negre s'apila, ombra de male (Castell X 153-155) 11aen rolls ne desbordava ]a negra cabellera I flotant per ombrejar-li la fagdolsa i austera, (Deixa I 41-42) 11 iCom la Ilarga acompanyada I d'unmort, que passa endolada, tot callant, I aixi mes hores perdudes,tambe endolades i mudes, van passanb (Defalliment 1-6) 11 ai el fulnde tal incendi, omplint el santuari, I blancures d'alabastre per sempremascara, (Deixa III 98-99).

Del groc :

(La groga muntanya s'envenca, clapada de negrors i blancures, coma taques de cosa podrida : sembla ]a carronya d'un lleo colossal que elsol resseca, (Tristor 8) 11 as ]a ilum de sis atxes veu groguejar I ai ! desa filla morta lo cos glagate (Castel] IX 71-72) II iSobre el mar fent-hi riud'or I davalla el sol a la postae (Castell VIII 59-60) 11 (Era ella, Nured-duna, que seia ally impassible, I immobil, bella i pallida, (Deixa III85-56) 11 iPlau-me ]'horror sublim de la tormenta... I i quan s'allunya a]'horitzo, daurant-se, I veure el cumul nimbos, corn trono olimpic I demajestat i gloriae (Entrada 25-26) 11 aQuan ]a claror darrera I daura elspenyals amb moridora ullada, (Valle 29-30) 11 aCom esquenes humiliades,totes aquestes muntanyes s'assemblen : totes figuren geps color de terrabruta, geps de camell o dromedari, (Tristor 4).
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Del vermell:

.Fins a 1'escorxa del tronc decrepita, I com si hi colava sang d'Hama-
driades , I surten brostes vermelles i gracils I per oferir -te renaixents
corones . ( Retorn 9-12) 11 (al llambreig de flamades , que van morint, I
pavellons vermellegenb (Castell 1 20-21) 11 emostrava una ferida, rogenca
fontanella I que al front li degotava rastre de sang novella. ( Deixa II
89-90).

Del verd :

•Enmig de sa grogor sols hi verdeja seguit una faixa : es la faixa
del Jorda que entre canyes i tamarells serpenteja cap a la mar Mortas
(Jeric6 16 ) j! .Sota un parral qui pampolos verdeja I per les columnes
jbniques de marbre), ( Saboroses 1-2).

Del gris :

oiEnsa i enlla griseja qualque olivera revellida : mes grisa de la pols
que del revers argentat de son fullatgep ( Judea 4 ) I! ((El puig mes alt de ]a
comarca, I mentres la boira s'hi espesseix , sembla antiquissiln pa-
triarca I que un dol immens, callat, abarca i el front amb cendra se
cobreix . ( Dies 21-25).

b) Los combinacions de colors

La pinzellada que sovint la presencia d'una sensaci6 cromatica traca

en la poesia , esdeve ja un quadret quan s'uneixen dos colors , de vegades

mes de dos, per a representar un objecte , una escena, una imatge intellec-

tual. En 1'harmoniosa alianca de colors o de temes cromatics es on s'acusa

amb mes eficacia la capacitat visual o imaginativa del poeta . Tambl': aqui,

pero , fart mes savi que aquest procediment suposa, es pot transformar

facilment en clixe quan el dominen la rigidesa i el mecanisme.

La juxtaposici6 de colors obeeix molt sovint a una voluntat d'antitesi ;

aquesta , peril , es pot trobar de vegades absent, i aleshores la combinaci6

de tonalitats es el simple resultat d ' una sensibilitat pictdrica mes o menys

viva, mes o menys desenrotllada. La combinaci6 de colors es frequent en

Costa ; tan aviat reflecteix un contrast retoric com un pur joc de tonalitats

que tart s'adiu amb el seu temperament . En l'analisi d'aquestes combina-

cions prescindim de la diferencia entre les valors cromhtiques reals o allego-

riques, corn tambe de les categories gramaticals d'adjectiu , substantiu i

verb, prenent -les totes en el punt llumin6s de la impressi6 cromdtica ;

d'altra banda , prenem corn a basics els vocables generals de color . D'aquesta
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manera s'unifiquen les classificacions sota la norma d'unes poques variants
estilfstiques.

i. Combinacions de dos colors. - Hem comptat uns 5o exem-
ples de combinacions d'aquesta mena. En les aliances, els nou colors
estudiats presenten aquest ordre, segons el seu {Is : en primer lloc, el bla:nc ;
en segon lloc, el blau i el negre ; en tercer lloc, el groc, el bru i el ver-
meil ; en ultim lloc, el verd, el moral i el gris. La utilitzaci6 dels colors
en les combinacions es correspon; per tant, amb la proporci6 que cada un
Wells ofereix en el conjunt de l'espectre de Costa, llevat del bru, que en les
aliances gaudeix de poe favor.

a) Combinacions del «blanc». Es combina amb el negre, el bru, el
blau, el groc, el vcrd i el vermeil. Aquestes combinacions del blanc s6n
la base dels efectes colorfstics de la lfrica d'Herrera.sa

blanc/negre. )~s una combinaci6 frequent en Costa, per a subratllar les
oposicions alabastre-fum, coloma-esparver, goig-pena, rostre-mantell, nu-
vol-sol, llum-nit i les similars claror-tenebra i estel-dol. Rarament aconse-
gueix el poeta de crear un clima poetic amb aquests colors :

((Con1 dins un camp de roselles I papallons negres i blancs, I penes
i goigs aletegen I de ma vida pel nou camp)) (Joventut IV 1-4) II ablan-
cures d'alabastre per sempre mascaras (Deixa III 99) II (La fe yes Ia coloma
pura, I i el dubte el negre esparveru (Fe 1-2) 11 ufigures de cara negra
cobertes amb mantell blancu 'Gerreta II 15-16) II uLlavors dins la foscura
clams 1'anima mia : I "Oh llum... negra es la nit", (Tenebres 35-36) II
(La mar creixent s'avalota, I la negror que l'encapota I claps de sol fan
llambrejar)) (Temporal S-lo) 11 aSalut, claror llunyana perduda en les
tenebresu (Deixa II 175) 11 ui el doll estel clarissim I somriu dainunt el
do] de la vespradas (Vail 27-28).

blanc/bru. El segon to no sempre es precis, d'acord amb la seva natura,
en aquesta combinaci6. Hem notat les oposicions, mes o menys Glares,
esplendor-terra, vestit-cadafalc, raig-ombra :

uVictoria i recompensa I la causa to segura, I si no a la terra obs-
cura, I dins 1'esplendor del eels (Solidaritat 25-2S) II ava veure estesa en
cadafalc obscur I una morta de vesta blanquinosau (Calumnia 20-21) II sun
ultim raig perdut, I ...per 1'ombra se fonias (Deixa 1 211-212) II aLa mobil
claredat, I fugint, dava a les ombres un moviment de vidau (Deixa I 271-

272) ;

i les juxtaposicions, formant un tfpic clarobscur, esplendor-ombra i escuma-
ombra :

86. Cf. OROZCO, op. cit., 74.
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.Grits i rialles, estertors i cantics mesclen amb I'ombra i esplendor

clarfssims (Tibur 5-6) II cMesclava la torrentera I llambreig viu de dia-

mants, I ombres, escumes saltants I i herba en for per la voreras (Maina

II 5-8).

blanc/blau. Aquesta delicada combinacib ja fou grata als poetes llatins.

Notem en Costa les oposicions estrella-somni, vela-mar, amor-tbrtora, cel-

estrella. De vegades cal deduir el to cromatic precis :

On va aquella vela blanca, I perduda en 1'abisme blau?s (Joven-

tut II 1-2) 1! abrillau, Estrella clara, en somnis blaus i nets, (Infants

31-32) 11 aDespres, ploroses d'amor castissim, I t6rtores blaves hi feren

nius (Pollencina 11-12) 11 calla, en ]a fonda blavor, I coronaven ]a ves-

prada I flors sens fi de l'estelada, I semprevives de claror!, (Sempre-

vives 37-40).

blanc/groc. Aquesta combinacio, de gamma tendra, tan prbpia per

a crear una impressio fina i delicada, remarca en Costa les oposicions

donzella-cabellera, marbre-or i neu-or :

aesta la blanca donzella 1 pentinant sos cabells d'ors (Font 3-4) II
aCom una muntanya de neu daurada de sol : talment resplendia alesho-

res el Temple d'or i marbres (Temple 26) 11 eque es sublimin les nevades

testes del Sannir i de l'Hermon, daurant-se en glbrias (Carmel 14).

blanc/vend. L'alianca, transparent, grata a la poesia llatina i a Gar-

cilaso,8' apareix tres vegades en el nostre poeta, en les oposicions cabellera-

alzina, i marbre-verdor :

aDalt aquell mur ciclbpic estava el sacerdot I de Ilarga cabellera i

barba que en blancura I vencien prou la liana de sa ampla vestidura, I

amb verd-obscur fullatge d'alzina coronats (Deixa I 28-31) 11 cjo veia un

temple de purissim marbre I blanquejar entre el verd de la riberas (Co-

miat 2-3) 11 Dins un jardi senyorial, que ostenta I per ]a fresca verdor

velles estatuess (Idilli 1-2).

blanc/vermcll. 1~s una associacio cromatica emprada en innombrables

motius de la poesia antiga88 i la predilecta de Garcilaso de la Vega, de

Gbngora i de Calder6n.89 Costa en presenta dos exemples, oposant els con-

ceptes lliri-foe i lliri-rosa :

tDins tal foe no se crema 1 vostro Iliri de candor, tSebastia 17-18) 11
ten el contorn de sa amagrida galta, mes que la rosa de color encesa,

floreix del lliri la blancura castas (Idilli 18-20).

87. Veg. D. ALONSO, cp. cit., 84.
88. Cf. ANDRE, op. cit., 346.
89. Cf. CARRERAS-bE CALATAYUD, Op. Cit., 233 ; OROZCO, Op. cit., 8o, 91 ; D. ALONSO,

op. cit ., zoo ; especialment , M. ARCE BLANCO, Garcilaso de la Vega (Madrid 1930).
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b) Combinations del ((blan)). El blau s'alia amb el groc, el m,orat,
el negre, el vermell, el bru i el verd. A mes, cal tenir present la combinaci6
blanc/blau ja esmentada.

blau/groc. Amb aquesta vfvida combinaci6 de dos colors complemen-
taris, no rara en la poesia llatina i estimada de hope de Vega," Costa
remarca les oposicions mar-alba i mar-or:

aVora la mar sortiren quan 1'aigua remorosa I al bes primer de 1'alba
somreia amb sa blavors ( Deixa I 193-194) 11 aSi dins les ones lluu la nostra
illa I com una bella copeta d'or• (Angels 6) ;

o be aparella simplement els dos termes cromatics :

aungint-te d'aromes, d'atzur i raigs d'or• (Salvador 20).

blau/morat. Es una associaci6 estranya i imprecisa de tonalitats. Se'n
serveix el poeta en una enumeraci6 de flors i en la descripci6 d'una vaga
tonalitat matinal:

amorades violetes I i blau romani , ( Puig VIII 4r-42) 11 aoberta I veie
is portalada , mostrant la llum incerta , I blavosa i moradenca d'un eel
crepusculars ( Deixa II 56-5S).

blau/negre. Una altra aliansa rara que trobem dues vegades, per a les
oposicions riu-roca i llum-tenebra :

calla al fons de negres roques ! surten les aigiies d'un riu. (Cap
25-26) 11 per les tenebres va veure un blau llumeti (Deixa II 3).

blau/vermell. Trobem una sola vegada aquesta uni6, no insdlita en
llatf, dels dos colors complementaris, en la pintura d'un eel matinal :

Per un eel matinal tot blau i rosaN (Comiat 1).

blau/bru. Un exemple, per a subratllar el contrast llum-ombra :

ade la hum del dia un riltim raig perdut, ! blav6s, somort, tristfssim,
per l'ombra se fonia.... (Deixa I 211-212).

blau/verd . E1 poeta se serveix d 'aquesta alianca, mes aviat desacostu-
mada , per a anunciar tonalitats marines una mica confoses :

aJo conec les esmeragdes i turqueses I que la Hum filtra en les ones
ally dins . (Costa 29-30).

90. Cf. ORozco , O. Cit., 95.
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c) Combinations del (vermell )). El poeta combina el vermell amb el

bru, el morat, el gris i el negre . Ja hem vist abans les combinations blanc/

vermell i blaze /vermell.

vermell / bru. Registrem tres vegades aquesta associaci6 cromatica, per

a marcar les oposicions Hum-ombra o ll'ntia-fosca , susceptibles desser re-

ferides en certa manera a la combinaci6 blanc /negre :

aAmb la morta sols queden encesos Hums, I fent tremolar les ombres

del We obscure (Castell IX 154-15'5) II aA la hum d 'una llanterna, i que

ja es entrada de force (Castell III 66-67) II (La Il antia del sagrari I la

fosca feia veure de la deserta naue (Tenebres 37-38).

vermell/morat . En un exacte parallelisme d'antitesis , aquesta juxtapo-

sici6 subratlla el color de la flama i el dol, de la solellada i 1'ombra :

aSi un temps s'endola de morat, 1'altre flameja roent ; segons si

reflecteix l'obac de les cordilleres o la soleiada qui les calcinae ( Morta 13).

verinell /gris . Aquesta uni6 cromatica serveix al poeta per a representar,

en un vibrant croquis, 1'encesa lluentor d ' uns ulls sota la cabellera grisa

mitjancant la imatge brass-cendra :

tun home malaltis, I d'ulls fondos que 1i Iluen baix del pelatge gris,

com a calius de brasa dins carbonissa i cendrae (Deixa I 157-159).

vermell / negre. Registrem aquesta aliansa cromatica en la descripcid

del Fumat, promontori de la peninsula de Formentor, damunt cala Fi-

guera :

aSa fag horrenda 6s clapada I de roig i negre fins alto (Gerreta II

25-26).

d) Combinacions del ((negre )). Trobem el negre combinat amb el groc.

Recordem , a mes, les combinacions Blanc / negre i blau / negre, ja exami-

nades.
negre /groc. D'aquesta joiosa combinaci6 comptem tres exemples en el

nostre poeta . Se'n serveix per a remarcar les oposicions rostre-ull i nit-alba :

c Los negres ulls fixant-hi ell, I descolorit , se transfignrae ( Castell V

270-271) II tja 6s tot fosca , i dalt el Puig ja trenca una auba!e ( Puig II 65).

Interpretant pallidir `empallidir' en 1'accepci6 d"esgrogueir-se', podem re-

gistrar tambe aquesta antitesi colorista de la mateixa natura :
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eja l'Esfinx pallideix davant la nit. (Nil 3).

e) Combinations del agrocn. Costa alia el groc amb el nerd. Cal tambe
tenir presents les combinacions blanc/groc, blau/groc i negre/groc, que
ja hem anaJitzat.

groc/verd. El poeta marca amb aquest doble cromatisme l'antitesi pla-
nura-riu o terra-verdor :

uEnmig de sa grogor [de la plana] sols hi verdeja seguit una faixa :
es la faixa del Jorda que entre canyes i tamarells serpenteja cap a lamar Morta. (Jerico r6) 11 ucoberta de verdor esta sa terra. (f'all' 4).

f) Combinations del averda, del agrisu, del « bru» i del umoratn. -
Les combinations d'aquests colors nomes presenten les variants que acabem
de ressenyar. El verd es troba en les combinacions blanc/verd, blau/verd
i groc/verd ; el gris, en les combinacions groc/gris i vermell /gris ; el bru,
en les combinacions blanc/bru, blau/ bru i vermell /bru; el morat, en les
combinacions Blau/ morat i vermell / morat.

2. Combinacions de mes de dos colors. - La pluralitat de
colors explicits es pot usada pel nostre poeta. Quan el sorpren un paisatge
ric en colors, no en descriu les tonalitats especffiques, sing que es limita
a afirmar corn en Cala gentil (vv. 7-8) :

uUn aqui troba la hum mes clara, I les colors varies de to mes viu..

Aquesta imprecisio es repeteix en el panorama general de la poesia.91
Ja hem registrat els casos mes significatius en la poesia de Costa.92 Alguna
vegada, pero, arriba en el poeta 1'enumeraci6 i 1'agrupaci6 de matisos
distints, si be no trobem en quasi cap passatge un quadret format per me3
de tres colors ; mes encara, inclus en aquestes reunions de tres colors,
nomes dos solen esser explicits: l'altre es el resultat d'una elaboracib in-
tellectual.

Potser el cas mes significatiu, mes ric de tonalitats tendres i exquisides,
es la primera estrofa de Comiat, que s'obre amb una llunyana perspectiva de
blaus, roses, blancs i verds, insuperable exemple de gracia colorista :

Per un eel matinal tot blau i rosa I jo veia un temple de purissim
marbre I blanquejar entre el verd de la ribera I damunt les Glares ones.
(Comiat 1-4).

91. Vegeu exeniples de Gaspar Aguilar en CARRERES DE C.AL.irAYUD, op. tit, 235.92. Vegeu supra, pags. 40 ss.
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Menys precisa , sense deixar d'6sser interessant , 6s la pluralitat cro-

matica, de tons durs, absolutament oposats als anteriors, que el poeta

acumula en la visi6 d'una muntanya palestinenca . Ens fereixen de seguida

el groc, el negre i el blanc, barreja que es resol en el sfmil d'un cos mort

sota la blancor encesa del sol, 6s a dir, en una confusi6 cromatica de t&-

boles pinzellades no acabades de concretar :

aLa groga muntanya s'envenca, clapada de negrors i blancures, com

a taques de cosa podrida : sembla la carronya d'un lle6 colossal que el

sol resseca • (Tristor 8).

En canvi, l'alegria cromatica retorna amb la visi6 de l'horta valenciana,

en is qual nom6s hi ha un color explicit, el morat ; els altres , el verd i el

blau, s6n suggerits per metafores cromatiques :

aOh la meravella d'aqueixa horta immensa , I paradis obert I que al

Mediterrani de safir comenca , I plena d 'esmeragdes, que a lo lluny se

perd I a la Ilarga vista I en morades serres de clara ametista ! • (Home-

natge 1-6).

L'agremiaci6 de colors, ddhuc les gradations, han d'6sser, doncs, des-

triades laboriosament en la imaginaci6, creant, si cal, nous matisos intellec-

tuals. La mateixa confus16 que sentfem en la visi6 de la muntanya pa-

lestinenca, perd ara sense duress, engendra en el nostre pensament la

descripci6 del riu Jordi , on sobresurten els colors bru i verd entre 1'incendi

del sol i la mort de la terra, 6s a dir, entre dues sensacions de color - el

blanc i el groc, per exemple - que suggereix aquell contrast :

aRefrigeri d'ambra i verdor en mig de la soleiada : cantadissa d'aucells

i remor d'aigua dins el silenci i la set de tanta terra morta ...• ( Jorda i).

En una impressi6 d'entrada d'hivern queden subratllats de seguida

el color de plom del mar i el color morat de les muntanyes ; el color ocre, en

canvi, nom&s 6s suggerit pel fang de la terra, mentre que al lluny sorgeix,

fora de la realitat, el negre endolat de les tombes :

aEntre el fang6s terrer, la mar plomissa I i les muntanyes moraden-

ques, sura I consirosa tristor, que les imatges I evoca de la tomba.

(Entrada 9-12).

Amb tot, no podrfem exemplificar massa la teoria que exposem.

Aquests tapissos de colorit variat , fins en el cas que ens calgui endevinar

les tonalitats , escassegen en el nostre poeta . Nom&s la llum interv6 algun
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cop per a enriquir la pobresa cromatica amb el factor tonal, com en aquest
paisatge marl resolt amb dos tints evidentment diafans :

.Jo cones les esmeragdes i turqueses I que la hum filtra en les ones
alla dins, I fent-hi veure d'una fada les riqueses I vora l'antre a on s'a-
joquen vellmarins. (Costa 29-3.2) ;

o en aquesta exquisida descripci6, digna de la mes pura lirica llatina :

*Sota un parral qui pampolos verdeja I per les columnes joniques
de marbre, I tot clapejant de soleiet i d'ombres, I bellugadisses al mosaic
de l'atri, I cal posar ton present, jove poeta ! P (Saboroses 1-5).

c) L'aplicaci6 dels termcs cro,natics

Fins a 1'aparicio de la poesia alexandrina, l'antiguitat no va coneixer
l'-6s del color en els temes descriptius ; d'ella passa a la lirica romana, que
ordena els temes i particularitza els matisos, servint-se d'una manera cons-
tant i conscient de les sensacions cromatiques. La poesia posterior ha man-
tingut la mateixa linia estilistica, adaptant-la al gust i a les tendencies
de cada epoca. Un objecte determinat pot esser qualificat per un o per
diversos colors : en l'elecci6 del mot cromatic es on es manifests amb mes
vivacitat l'estat d'anim del poeta. L'alegria pot fer veure blau el mar, la
malenconia el pot fer veure plomis. Pero 1'elecci6 del vocable cromatic
es troba tambe en funci6 del temps. No rarament la pintura i la literatura
segueixen camins parallels prestant-se influencies mdtues. Ruben Dario,
per a citar un sol cas ja alludit, preferira les tonalitats grises: i aquesta
preferencia coincideix amb la dels post-impressionistes.

En la poesia de Costa pcsa molt la tradici6 ; les modificacions s6n
comptades ; i mes rares, encara, les solucions estrictament personals. No hi
trobarem tampoc, en l'aplicaci6 dels termes cromatics, cap descuransa
o rigidisme. Aquest principi no exclou la utilitzaci6 de les f6rmules i dels
clixes, procediment normal al llarg de la historia de la literatura : corn
a clixes podem mencionar, des d'ara, en la poesia de Costa, les expressions
acabellera d'ora o ((mar blava)). L'epftet es el factor basic d'aquestes f6rmu-
les. Ara, hem d'acceptar, per situar-nos exactament en 1'area estetica del
poeta, que 1'epftet, segons Quintilia,93 d6na elegancia i to a 1'estil: si be
es una redundancia en 1'orador, es un ornament en el poeta. L'epftet
de color to un doble valor, coin a epitet i corn a element pintoresc : si es un
factor coma de 1'estil, en pot esser tambe un dels mes delicats, mentre el

93. I. 0., VIII, 6.39.
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poeta sapiga triar amb atencio els qualificatius. L'acceptacio d'aquesta

norma ens alliberara de sorpreses i d'incongruencies en analitzar 1'aplicaci6

dels termes cromatics als objectes en la poesia de Costa.

i. El cos h u m a . - La descripcio de la bellesa del cos hums, i mes

encara de la bellesa femenina , es molt vaga en la poesia de Costa . El tema,

en rigor, nomes es pot desenrotllar en la pintura de l'amor : el poets no

desconeix aquest tema , perd el tracta , segons el seu estat , amb austera

contencio. L'elogi moral o intellectual de la dona, frequent en la seva obra,

no el deixa descendir a 1'enumeraci6 de les qualitats ffsiques , que son

alludides sempre amb els recursos minims.

Sens dubte la noia perfecta, el tipus ideal, per al nostre poeta, ha

d'esser, corn la Laura del Petrarca, de cutis blanc o rosat, de cabell ros

i d'ulls blaus. Es tracta d'associacions cromatiques d'ordre general en la

poesia, fruit de la imitacio , del gust de 1'epoca i de la tendencia literaria.

Tambe tots els personatges simpatics de la Legende des siecles, de Victor

Hugo, son rossos . El color blanc qualifica les representations femenines

idealitzades de Costa. Son blanques la donzella romantica de La font

(Font 3), la princess de L'arpa (Arpa IV 2), la reina dels somnis del poeta

(Nocturn 15) ; es candida la bellesa de Santa Eulalia (Eulalia 3). Son tambe

blanques les verges dels seus poemes : les del puig de Pollensa (Puig VII 2),

la noble Elionor Desmur (Calfimnia 23), la difunta d'una llegenda tragica

(Pou 64).

No sabem ben be si era blanca 1'heroina de La gerreta del catiu : quan

cau ferida, ((caiguda i blanca, corn una colometa)) (Gerreta III 82-83), el

to cromatic pot alludir a la pallidesa extrema de Na Dolsa en l'incident.

El dubte ens ve d'un petit problema : si be la dona ideal es blanca en la

poesia de Costa , es bruna, en canvi , quan es tracta d'una representacio

femenina insular , corn la pagesa - (cfina morenor )) - de La serra d'Al-

cover . Malgrat la sobrietat del poeta a donar dades ffsiques, recordem que

N'Aina , protagonista del popular idilli La Maina , es (iota for d'ulls, more-

neta)) ( Maina I 43 ). Cal tambe considerar corn a bronzejada la gran figura

mediterrania de Nuredduna, si tenim present el color de la seva « cabellera

brunan (Deixa I 128), detall no imposat , evidentment, per cap vulgar exi-

gencia de rima. Nomes excepcionalment la pastoreta de la tradicio romAn-

tica es blanca a corn una perlan (Pastoreta 5), pera es tracta d'una noia

destinada a esser comtessa.

Sols una vegada el nen es qualificat de blanc, per mitja de la perifrasi

((tremolant blancura)) (Mare r9) Amb aquest unit exemple podem con-

nectar el color del rostre jovenivol , exquisidament designat pel poeta amb

la circumlocucio ((color de rosa, I rosa que esclatan, (Adolescencia 3-4).
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Altrament, el color de rosa indica el rubor, com a senyal de confusi6,
a la Tara d'una noia (Maina II ig). En canvi, en 1'namagrida galtan de
Llufs adolescent no floreix nla rosa de color encesan, sin6 ((del lliri la blan-
cura casta)) (Idilli 18-20).

Per diverses raons, en les poques nocions cromatiques atribuldes
a 1'home, do-mina el negre. El color es pot referir a l'armadura guerrera
quan el poeta parla de nnegres cavallersn (Arpa I 8), expressi6 desenvo-
lupada tot seguit : naquells negres cavallers de ferron. El vocable cromatic
es simplement un epitet quan s'aplica als Arabs (Thomas 58) i a la seva
cara negrenca (Gerreta II 15), o be als sagitaris de Nubia, que negregen
mig nus dins la lluita (Deixa III 18-ig). La pell bruna de l'home, cal ende-
vinar-la en altres ocasions, segons el color dels ulls co del cabell.

El tema de la cabellera nrossan es generalitza en la poesia a partir de
Catul. L'Eneas de Virgili es ros."' Costa s'incorpora a la tradici6 en les
seves descripcions de cabells femenins, quan aquests es relacionen amb
els tipus ideals de que parlavem suara. Els seus caps femenins son, en gene-
ral, rossos o color d'or. Aixf, la cabellera de la donzella de La font (Font 4)
o de N'Elisenda, la nostra Ofelia medieval (Castell III 85, 153, 273 ; VIII
136, 162), envoltada sempre per la seva gran cabellera rossa; la pastora
llegendaria, futura comtessa (Pastoreta 6), es tambe arosseta com fil d'orn.
Obeint a un contrast, que ja hem vist, Nuredduna ens es figurada, al con-
trari, amb un ((front bellissim de cabellera bruna)) (Deixa I 128), amb una
nnegra cabellera(( que flota ombrejant-li la fag dolca (Deixa I 41). El color
negre es propi del cabell de l'home jove o adult : nomes el trobem en la
descripci6 dels cabells d'En Bernat del Castell del Rei (Castell V 121),
malgrat la fregiiencia del tipus bru de cabell negre als paisos mediterranis.

La grisor o la blancor dels cabells o de la barba simbolitzen la vellesa
i la veneraci6 que li es inherent. Aquesta determinaci6 cromatica sovinteja
en la poesia de Costa. Figures respectables dels seus poemes queden real-
sades noblement per aquesta clara massa pictorica : destaquem, entre elles,
1'ermita del Castell del Rei (Castell II 266) ; el sacerdot de La deixa del
gcni grec (Deixa I 29, 175) ; el pare de N'Elisenda, En Guillem de So
(Castell III 84) ; el ((Patriarca de blanqufssima testa)), perso•nificaci6 del
Liban (Liban i). D'altres vells designats amb el mateix to cromatic s6n :
1'avi del poema La mnaina (Maina II 31) ; el patr6 de la llegenda Un cap
(Cap 97, 109) ; la vella masovera de La gerreta del catiu (Gerreta III 56).
La tonalitat to en aquests casos un lieu coatis hipocoristic, que s'acreix
quan es reemplagat pel substitut allegoric ((neo)) i els seus derivats : notem
nla testa arreu nevada)) d'E1ies (Profeta 43), la ((nevada barba flairosa com

94. Cf ANDRE, op. cit., 326. Un estudi especial en M. B. OGLE, The blonde
Eneas, .Classical Weeklys, XXIII (1929), 28-30.
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a llirin de Ramon Mull (Rossello 13) i, altre cop, el ((cap de new de l'avi

de La mama (Mama I 92). En una sola ocasio 1'adjectiu gris acusa una

idea desagradable : en designar el ((pelatge gris)), sota el qual lluen els

discos dell ulls. ((corn a calius de brasa dins carbonissa i cendra)), del sinistre

assassf de Nuredduna (Deixa I 158) ; observem, pero, que el matfs pejoratiu

no procedeix, en realitat, del vocable cromatic, sing del mateix substantiu

qualificat, apelatgen.

El color dels ulls respon essencialment als diversos tipus que acabem

de ressenyar. Ens movem aixf dins el terreny dels mes generals principis

estetics. La noia blanca i de cabell ros tindra, forcosament, els ulls blaus,

corn N'Elisenda (Castell VI 175, 217), les fades (Danes 56) o l'heroina de

La gerreta del catiu. (Gerreta III 112). Els tindra negres, en canvi, En Ber-

nat, el personatge de cabell negre del Castell deal Rei (Castell V 270) ;

tambe negregen, reblits de caps, els merlets del castell del mateix poema

(Castell I 99)
El tema de la sang a penes surt en la poesia de Costa. A semblanca

de la poesia grega i la lfrica llatina, el nostre poeta la veu rogenca, quan

descriu la mortal ferida de Nuredduna, ((rogenca fontanella I que al front

li degotava rastre de sang novella)) (Deixa III 89-90). La porpra esta reser-

vada, d'acord amb l'us sinlbolic eclesiastic, al martiri : aixf el poeta re-

presenta Ramon Mull revestit d'aquesta ((purpura supreman (Rossello 12).

Quant als cadavers, l'iinica nocio cromatica emprada pel nostre poeta

es la de la grogor, es a dir, una impressi6 de color netament popular (Cas-

tel! IX 71, 102, 125). La soda variant es el derivat ((marcit)) (Castell VIII

157), o be l'absencia de color, corn dins la Chanson de Roland."'

2. La t erra. - Si excloern la poesia primitiva , el paisatge es un

dels temes mes frequents de la poesia . Son, a mes, l'amor al rus i la sen-

sacio viva de la natura , corn ha. estat observat moltes vegades, una caracte-

rfstica de l'anomenada escola poetica mallorquina , que es refugia en el

camp de l'illa i en els seas paisatges admirables.96

La poesia de Costa, mentor de 1'escola, consagra fervorosament aquesta

inclinacio . \ Ies que el retrat , el poeta pinta el paisatge . La natura hi es

representada amb exactitud , amb vigor i amb entusiasme. t Quin color

predomina en la seva visio del paisatge ? Si es tracta de Mallorca, tema

hegemonic en la seva obra, trobem amb preferencia el color verd, purament

visual. Nonles en sentit metaforic alludeix el poeta a la « terra obscuran

(Solidaritat 27). Mallorca sorgeix als ulls de Melesigeni - els propis ells

del poeta - (( en roques i verdura I germana de les Cfclades)) ( Deixa I

95• Veg. CORWs, op. Cit., 126.
96. Veg. M. FERRA, Lintinar a M. Dots, 0frena de sonets (Barcelona 1946), 12.
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103-104). L'expressio llla daurada es un tribut ocasional al topic. Veu
verdos el pla de l'illa (Raixa 2, 46) ; la fresca terra de la vall de Ternelles
esta «coberta de verdor» Wall' 4) ; pels puigs i serres de Cala gentil s'aca-
ramulla un «frondos boscatge de verd eternn (Cala 14). La tonalitat cro-
matica, pero, canvia radicalment si ens traslladem a 1'escenari oriental
de Palestina. Tot grogueja en aquest paisatge. La planura, la terra, els
turons son grocs ; grogueja pertot arreu el terrer de la vall de Josafat
(Josafat 4) ; enmig de la grogor de la plana de Jerico sols verdeja la
faixa del Jorda (Jerico 16) ; pero les mateixes ones del riu tenen color
de p&l de carrell (Jorda 12) ; arossejan, escorxada al llarg de la costa,
la plana de Saron (Jafa 1) ; baixant cap a la mar Morta la agroga mun-
tanya)) s'envenca nomes aclapada de negrors i blancures, com a taques
de cosa podrida» (Tristor 8). Aquelles muntanyes, «com esquenes humi-
liadesu, totes s'assemblen : ((totes figuren geps color de terra bruta, geps
de camell o dromedari)) (Tristor 4). Fins quan la imatge no es directa, si
la tonalitat de la terra deixa d'esser groguenca, es grisa : ((De sobte, com
un riu per la grisor d'una planura, flueix pel gran silenci l'oneig d'una
harmonian (Sepulcre 6). Excepcionalment, ens fereix enmig d'aquesta
coloracio desolada la guspira lumfnica de la ((blanca Nazaretu (Nazaret
2,10). El contrast de color revela en aquestes dues concepcions de paisatge
una intensa forca dramatica.

Altrament, la muntanya, en especial la de la seva zona espiritual, es
representada com a blava o com a inorada. Les titnbes de la serra ma-
llorquina ccvestides estan de blaun (Jung 46) ; son moradenques, a 1'en-
trada de l'hivern (Entrada 1o) ; les amorades serresn de Valencia brillen
al lluny com aclares ametistesn (Homenatge 6). Recordem, a proposit,
aquelles muntanyes de Carducci ,94 tan car al nostre poeta, que s'esfumen
aentro vapori di viola e d'oron.

Enfront d'aquest matfs espiritual i somniador de la muntanya, la vall,
el comellar o el barranc son sempre situats sota un color fosc. La vall, a la
matinada, es bruna (Castell VII 194) ; el comellar, fosc, dins la nit (Cas-
tell III 209, 229) ; el barranc, negre (Thomas 6o).

Els mateixos tons obscurs dominen, logicament, en la descripcio de

les coves i els avencs, des del mateix tftol toponimic L'avenc de Cova

Negra. El vocable cromatic es, de vegades, perifrastic, o be es perifrAs-

tica la designacio de l'accident subterrani : «del moll obscur en les en-

tranyes)) (Avenc io), ala gran volta obscurau (Avenc 17), «l'obscur terrer))

(Cova 9), ufosc cativerin (Dones 45). A poc a poc l'expressio s'estereotipa :

ucaverna obscuran d'Arta (Deixa I 156), aobscura covan (Cova 23), «negre

fons d'un avencs (Llagrima 3), «avenc tenebrosn (Adorant 5).

97. Giambi ed Epodi (Bologna 1944), 109-
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Les roques i penyes, si presenten color, tenen matfs blau (Puig III 24)

o negre (Cap 25). En tenir-lo blanquin6s, s'acusa de seguida el sentit pe-

joratiu, com s'esdev6 amb el rocam de la plana de Jerico, ((color d'ossos

de mort)) (Jericb 20), o amb la ((grisor del pedregar)) de Jerusalem (Jeru-

salem i), a amb les pedres dels sepulcres (Josafat 4; Jeremias ii). Hem

registrat dues soles tonalitats calides : una d'elles, suggerida sens dubte

per la plasticitat del toponim, quan el poeta ens mostra sumptuosament

(la penya brava I del cap Vermell, tenyida de purpura oriental)) (Deixa I

201-202) ; l'altra, descrivint ((Yalta cinglera rojau de la costa mallorquina

de tramuntana (Castell VIII 28).

El tema del bosc, contra el que hom podria sospitar, no presenta mai

en Costa la tonalitat verda, sin6 1'obscura. La quali'ficaci6 6s logica, si

s'aplica a 1'alzinar, i, amb m&s ra6, si es vist ((cap al tard)) (Castell VII

84-85). Pero Costa la generalitza, revestint el bosc d'un sentit misteri6s,

com en la massa pictorica de Process6: aCendrosos olivars i bose obscur

i roques I i camps de sembradiu fonien els colors)) (Processo 13-14). No sols

el bosc es obscur (Castell V 6; Deixa I 115), o ombrivol (Deixa I 4;

Idilli 3), sinb que, esp6s, ((negreja)) sota el mateix sol de juny (Juny 51).

En consequoncia, tambe el fullatge de 1'alzinu sera verd-obscur

(Deixa I 31), i sera ombrivol el ramatge del boss (Vagant 13). 1~s m6s :

fins el mateix qualificatiu cromatic ve atribuit a la verdor, productora

d'ombra; per aixo parla el poeta d'((ombrivoles verdures en delicats fu-

llatges)) (Avenc 22) i de ((recondites I verdors ombrfvoles)) (Vora 1-2).

Nom6s 1'horta de Valencia ens 6s oferta amb un esclat de verd maragda

(Homenatge 5). Per a les espigues se serveix el poets del topic ((color

d'or)), amb diminutiu hipocoristic, quan ens descriu un camp de juny que

oneja ((vestit d'espigues coloret d'or)) (Jung 2, 62).

El panorama cromatic de Costa 6s pobre d'arbres, en fort contrast amb

1'extensa vitalitat arborescent d'un Josep Carver. Nom6s hi notem el color

verd del pi i del taronger (Pi 2), el verd obscur de l'alzina (Deixa I 31)

i la toiialitat cendrosa de 1'oliverar (Process6 13). L'olivera li inspira el

delicat croquis de grisos argentats que hem comentat diverses vegades

(Judea 4). En contraposici6 les brostes o gemes de l'arbre esclaten ((ver-

melles i gra(ils)) com si l'escorca regalimbs sang d'Hamadriades davant el

retorn de la primavera (Retorn 11). De la mateixa vitalitat participa el

parral classic que ((pampolbs verdeja)) per les columns de 1'atri (Sabo-

roses 1).
Quan Costa pinta les flors sense precisar-ne 1'especie, de vegades

((a mirfades)) (Return 1), se serveix rarament de nocions cromatiques;

si se'n serveix, son de caracter general, per exemple, ((colors enciseres))

(Canso 3). Quan especifica el color, no usa mai el vocable corresponent

83



84 AIIQUEL DOLE

a purpureus, formula fixa dels romans, com a encarnacio de la Primavera,
heretada fins avui per la poesia francesa (((vermeil))), sino el color blanc
d'ambient mediterrani : aixi es designada la ((blanca floreta)> indetermi-
nada, nascuda a 1'ermas (Sequedat i) i el brot de uponcelles blanques,)
miraculosament brostades d'una raina de bardissa (Candor 6S), o, mes
entranyablement, aplica el derivat ((nevat)) al calze de la for somniadora
en obrir-se (Nocturn to), i a la for de la castedat, ((blanca i pura I cone
la tefla de la neu)) (Virginal 1-2). El poeta sol emprar noms de flors deter-
minades, i aleshores la qualificacio cromatica acompanya la for en funcio
d'epftet. Hem collit, com a representacio de la seva flora, l'uencesa» o ver-
mella rosella (Juny ii), la <<moradan violeta (Puig VIII 41), el ablaun
rontani (Puig VIII 42), la urxella color de ((grana)) (Castell III 9, IS, 27),
la ((moradenca)) passionera (Golgota 5). Entre els lliris, esmenta una ve-
gada, potser com a tecnic, el (lliri blau)) (Castell IX ior), probablement
la Iris germanica dels naturalistes, i una altra el ulliri blanca (Lliri passim)
o assutzena, el Lilium candidum ; a na-s, hi trobem algunes allusions pe-
rifrastiques a la blancor del lliri (Idilli 20 ; Bellver 40 ; Lliri 47 ; Sebastia is).

Si considerem la met com a substancia elaborada amb el sue de les
flors, podeni relacionar el producte amb aquest terra. Costa ens en dona
una Bola vegada la intpressio cromatica amb una pinzellada insuperable :
uolorosa i ben daurada, I corn rajolf del sol qui daura l'illa), (Saboroses
29-30). Les fruites no gaudeixen del favor del nostre poeta. Des del punt
de vista del color, nomes les taronges son designades cone a fruits (Zorn

(Jafa 6; Adhesio 1).

3. L'aigua. - Entre els temes aquatics, ressalta de seguida en la
poesia de Costa, amb una elevada proporcio, el del mar. El nostre poeta
es, per naixensa, per educacio i per temperament, un poeta del mar
concretament, un poeta mediterrani. Sens dubte les seves creacions mes
reeixides i mes personals respiren aquella claror olfmpica, aquell alzur
i ritme de la seva admirable Mediterrania. Ara, aquest near, bell i grandios,
no pot tenir als ulls del poeta sino tin color : el color blau, el mateix que
li aplicaren, des de temps remots, els poetes llatins.

Les formules caeruleus/caerulus o glaucus passen invariables al sen-
timent crontatic del mar en la poesia de Costa. D'on, el clixe ((mar blau))
o, en la seva forma femenina, ((mar blava)), resolt de vegades anib corrents
o recercades perifrasis (uabisme blau», ((blava immensitat)), ((blaves pla-
nures)), de asetf blau», ((blavor del mar)), i mes rarament, ((mar blavosa)),
que es repeteix quinze cops al llarg del sou panorama lfric (Joventut II 2
Damunt 25 ; Marina 22 ; Stella 4 ; Costa 54 ; Complanta 25 ; Cala 2
Horaci, 23-24; Merce 5; Puig II 2; Cap S4; Deixa I 102, 194; Castell I 5r,
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VII 187). Molt diferent, peril, 6s el matfs cromatic del mar quan 1'agita

el vent o 1'aombren els nuvols : el to obscur acusa aleshores, no sols la

seva coloraci6, sin6 el sentiment de temor o de inalenconia que suscita.

En aquestes circumstancies, els poetes llatins, no pas els grecs, se serviren

a gratcient per a qualificar-lo de pinzellades ((negres)) (ater, niger, aquilus) ;

per a Costa, pero, nomes arriba a esser gris : ((plomfs)) (Entrada 9) o ((de

plom)) (Dies 2). Tambe sobre les aigues de la mar Morta, misteriosament

letargiques, plana una ((calma de plom)) (Morta io). Sota la lluna, en canvi,

la mar quieta, immens bressol de somnis, es ((argentada)) (Castell III 128).

Si busquem una major riquesa cromatica per a pintar el mar, trobarem la

combinaci6 de verds i blaus en la metafora d'(cesmeragdes i turqueses» que

la hum filtra en les ones (Costa 29-30). Pero la tonalitat verda, atribuida

al mar, es fuga9, com ho fou en la lirica antiga : no la trobem mes en

Costa.
L'escuma produida pel vent i les ones, fou, entre els antics, un tema

en yoga, perque es prestava a l'oposici6 cromatica entre el seu color blanc

i el blau del mar. El nostre poeta realca en algunes ocasions la blancor

de l'escuma. Na Ruixa-mantells fa volar son vel ((blanc com la cresta de

l'ona escumosa)) (Ruixa-mantells 44). Les ones s6n, en fina allegoria victor-

huguesca, els ((blancs cavalls> del mar que encrespen la cabellera (Tem-

poral 13-14). La imatge queda desenrotllada en la pati tica estrofa presidida

per Nepti :

:Pfau-me mirar de la segura costa

cavalls marins qui desbocats encrespen

les blanques crins heroiques en la lluita

del Rei de les grans aigues.

(Entrada 21-24).

El contrast del blanc i el blau queda una vegada explicitament subratllat

en la representaci6 de la ((vela blanca)) perduda en 1'((abisme blau)) (Joven-

tut II 1-2).
Podem relacionar amb el mar els temes de l'arena,, de la ribera i de la

cala. Per `sorra', Costa usa sempre arena, i sempre la veu ((blanca)) (Tem-

poral 37; Cala T), no pas groguenca, com els poetes llatins.98 Si veu en la

cala una ((cinta de blanca arena)) (Cala 1), tambe la cala tindra una tonalitat

del mateix color, explicada amb el derivat ((opalina)) (Cala 37). El blau

resumeix el color de la costa llunyana (Gerreta IV 1o) ; el verd, el de la

ribera (Comiat 3). Els dos tons responen objectivament a la coloraci6 de

l'illa.
Per a la pintura del llac, 1'estany o el gorg, la paleta de Costa no aplica

98. Cf. ANDRE, op. cit., 361.
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mes que el color blau, tant si es tracta de llacs imaginaris, on es bressolen
els somnis (Verdaguer ii), corn dels estanys ((de blau de ceb) del Canigo
(In. memoriam 88) o de 1'estany de Genesaret (Tabor 6). El color fred inou
a la introspeccio, i per aixo el mateix estany ((blau verdos)) de Palestina
to la ullada consirosa (Genesaret 3). Nomes en descriure el color de la
mar Morta la paleta de Costa es carrega de tons durs : la tristor de 1'estany
es invariable ; ((cols muda de color segons la llum i les horesu. ((Si un temps
s'endola de morat, 1'altre flameja roent ; segons si reflecteix 1'obac de les
cordilleres o la soleiada qui les calcina)) (Morta 12-13). El tftol de la seva
perfecta poesia El Gorg blau, en la qual canta un dels indrets mes pensivols
de Mallorca, li serveix per a actualitzar una sensaci6 de serenitat incor-
porant el topdnim al seu lexic cromatic : un amic entranyable, el poeta
Pere Orlandis, passa davant el seu record dolorit com un ((gorg blau de
fondes aigiies)), capas de reflectir a l'ombra la for i el puig (Complanta 51) ;
N'Elisenda, d'ulls blaus i purs, sembla la fada del ((Gorg blau» de Ternelles
(Castell VI 173-174).

Les allusions als corrents d'aigua son escasses en Costa. El riu, un
element inexistent al paisatge mallorquf, es tambe absent del mon d'un
poeta que amb tanta simplicitat va saber aliar els factors romantic i natu-
ralista. Per aixo els rius de les seves poesies no tenen color. Nomes el Jorda,
que el poeta ha vist de prop, ((verdeja)) entre canyes i tamarius (Jerico 16),
o be ((terrejan, terbol (Jorda io). La mateixa coloraci6 terrosa presenta el
torrent, sens dubte un torrent de la seva contrada, quan erica bramulant
]a seva ((cabellera de lleo rogenca)) (Entrada 18). Aquesta tonalitat revela
una comprovacib visual del poeta. Els poetes llatins apliquen tambe, quasi
sempre, als corrents d'aigua matisos groguencs o terrosos : flauus o luteus.9
La pintura es exacta, perque els nostres rius, sovint muntanyencs i torren-
cials, arrosseguen mescles pastoses de terra que els dona un color ocre
o verd6s. El color blau, assignat pels moderns als corrents d'aigua, es
gairebe sempre conventional. Costa l'usa en una perffrasi : ((Nomes bla-
venca faixa I del eel se descobreix tal com un riu)) (Pareis 26-27) ; perd
i'error obeeix a una transposici6 ldgica de conceptes : el color del riu es,
en realitat, el del tel.

4. Els fenomens atmosferics. - En el tema celeste cal consi-
derar, en primer lloc, el eel com a tal, es a dir, sense nuvols ni altres
agents que en pertorbin el concepte primitiu. Aleshores restara com a finica
coloraci6 per a qualificar-lo, el blau. El cel, en efecte, com el mar, es nor-
malment blau o blavenc en ]a pintura del nostre poeta. El clixe ((eel blau))

99. Cf. ANDR.E, op. cit., 331.
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0 ((Volta blava)) s'hi repeteix succintament moltes vegades (Miramar 41 ;

Marina 3; Pelegrins 78; Puig VI io ; Deixa I 102 ; Pareis 26-27). Notem

algunes perifrasis : ((el eel de blaves altures)) (Damunt 27), ((el blau d'un

eel prodigi6s en transpar6ncia)) (Tabor 6). Sols en morir la Hum del sol,

el eel cobra ((m6s blancura)) (Thomas 8). Pero, Adhuc tractant-se d'aquest

tema, que sembla fix des d'Enni, el color esta en funci6 de 1'Anima del

poeta. Per aixo, la desolaci6 d'un paisatge espiritual pot suggerir un ((eel

cendr6s, endolat)) corn un desert (Llagrima 31-32) ; o un eel (fosc)), a 1'en-

trellum (Pou 32) ; o un ((eel rogenb), nunci de tempesta (Canten-i-dor-

men 1) ; o un eel ((tot blau i rosa)) dins la frescor del mati (Comiat i).

En els ultims passatges es tracta prapiament del celatge, entenent amb

aquest vocable tan eufdnic 1' ((aspecte que presenta el eel segons la dispo-

sici6 i color dels n{tvols)),roo susceptible, per tant, de les m6s variades

tonalitats.10' El celatge presents en Costa tons apagats : ((celatges de

blancor rosada)) (Idilli 6o), ((celatge moradenc)) (Process6 2).

Rares vegades el ntivol interv6 con a element pictdric en el paisatge

de Costa. Tampoc no el qualifica de blanc, el matis tan frequent en la

poesia moderna. Aquests dos caires negatius aproximen el nostre poeta

a l'Ambit de la poesia llatina, que desconegu6 absolutament el color blanc

i el recurs artistic del ntivol. Es ni vols de l'obra de Costa s6n, corn els

de la poesia llatina, obscurs o foscos (Temporal 5, 53 ; Comparanca r),

negres (Cala 20; Calma 2), blavencs (Cap 146). Ambd6s tons caracteritzen

igualment la pintura del ntivol entre els antics, a partir d'Homer. Sols una

vegada registrem en el nostre poeta un matfs clar i calid : ((nuvolets d'or))

(Cang6 18) ; peril 1'expressi6 pertany a un clima irreal. Escasses vegades

la boira presenta coloraci6 en Costa. La ((boira rosada» que un cop s'es-

campa cap a llevant (Castell II, 233-234) 6s produida per un efecte solar ;

en tin altre passatge, pregonament tardoral, la boira s'espesseix al puig

Major i tot pren un fantasmal aspecte de cendra i dol (Dies 21-25).

E1 sol, tan present en la tematica classica amb els epitets derivats

d'aor» , ofereix certa indifer6ncia cromatica en la poesia de Costa. El seu

sol de juny simplement ((flameja)) (Jung 3). En les notions de calor i de

foc d'aquesta natura 6s dificil de distingir si es tracta de l'esplendor del

sol o del resplendor colorat. Cal rec6rrer a les imatges del sol ixent o del

sol colgant - aquesta inexistent entre els antics - per a trobar coloracions

evidents : aquell sol ixent ((roig i enorme)) (Deixa I Zoo) certament im-

pressiona ; puja ((rogent)) per la immensitat, en un paisatge ideal (Joven-

tut VI 5-6). A la posta, flueix corn un ((riu d'or)) sobre el mar (Cas-

100. Cf, FABRA, s. V. celatge.

101. Cf. J. MARACAL[„ Obres completes (Barcelona 1947), 6r : ((celatges car-

minencsD.
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tell VIII 59-60). En f6rmules metonfmiques, pero, l'astre del dia es
confon amb la Hum, amb la lluminositat excepcional dels paisos inediter-
ranis i amb 1'aspecte peculiar que d6na als objectes i als colors. Aleshores
1'espectre del poeta adquireix un predominant to daurat. El sol, la Hum
ho envolten i ho esmalten tot amb presencies ((daurades)) : el ponent
(Vail 26), la mort del dia (Damunt 67-68), les ruInes classiques (Jardi 7),
la muntanya (Temple 26), els penyalars (Vall 30), Villa (Saboroses 30).
En morir la solellada, la hum esdeve ((rosada)) (Castell 11 34) ; el cel crepus-
cular, en canvi, filtra una incerta Hum « blavosa i moradencau (Deixa II 58),
i es aixf mateix «blavbs, somort,> l'ultim raig perdut que la Hum del dia
fon dins 1'ombra (Deixa I 211-212). El contrast cromatic es el logic re-
sultat de les observacions personals de l'escriptor.

Implfcitament l'aurora figura en alguns d'aquests passatges ; pero
Costa sol esquivar la seva menci6 explfcita, amb el devessall d'epftets de
color de que l'han revestida els poetes de tots els temps.10' Recordem sols
el «floratge de 1'aurorau (Riber 14), tan indeterminat en la seva bellesa.
En les seves aurores sobreenteses podem endevinar coloracions rosades
i morades : pero no gosarfem assegurar que 1'expressi6 omans purissimes
de l'albau sigui estrictament cromatica, encara que s'aparclli, evidentment,
amb la frase bessona ((mans de la princesa blanca)) (Arpa IV 4, 2).

Amb la Hum solar directa podem relacionar altres nocions lumfniques.
Les falles donen una ((roja)) resplendor (Deixa I 214) ; la flama es, tambe
aroja» (Claper 31) ; pero es ((blau)) el Hum dels foes follets (Visio 37) i el
llumet furtiu que Melesigeni veu al lluny des del fons de la gruta
(Deixa II 3). Tambe son ((blavosos)) els llambreigs de besllum que se-
gueixen la barca dins la calma nocturna (Castell VIII 163-164). Si afegim
al concepte de la flama el del fum., observarem que el nostre poeta el de-
fineix corn a ((blavfs)) (Avenc 1g) o corn a unegre» (Castell X 154), dues
tonalitats que usa igualment la literatura antiga. La moderna prefereix el
blanc o el grisenc.

L'ombra es designada una sola vegada corn a ((blavan, en projectar
una pau augusta des dels puigs altfvols (Virgili 11-13). Si el poeta parla
de ((blanques ombresu (Joventut VI 2), 1'expressi6 paradoxal es refereix
analogicament als anys innocents de la infantesa, que projecten en el futur
imatges enyorades.

Element imprescindible dels paisatges nocturns, la lluna ha rebut, des
dels temps llunyans, epftets referents a la seva blancor. Amb aquest to
s'illumina la ((lluna blanca)) en les nits de Costa (Font 28; Arpa IV 9;
Castell III 122, 124), i «argentau les ones del seu somni (Castell III

102. Veg. H. B.ARDOx, L'Aurore et le Crepuscule (themes et cliches), REL,
XXIV (1946), 82-115.
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134-135). Pero tambe pot presentar, en condicions especials, un magic color

rogenc, que tant explotaren els antics per a emfasitzar escenes d'horror,

de par o d'encanteri. El nostre poeta, en descriure la sortida de la lluna

plena, sembla rendir-se lineament al pes de la millenaria superstici6.

Surt del mar amb ((roig esguard)) la lluna del seu divendres sant (Pro-

cess6 18) ; la aroja lluna)) de La denlxa del geni grec (Deixa II 140) sor-

geix del mar de l'Orient ((pausada, gran, tenyida d'un roig sanguinolenb)),

amb l'aspecte d'una sinistra i venjadora Medea (Deixa II 114-117). Palpita

en 1'escena, tracada amb les m6s acres pinzellades de colors calids, tota

la intensitat de la tragcdia classica.

Els estels s6n acromatics en el nostre poeta. No cau cap vegada en

la banalitat d'escriure «estels d'or)), clix& fix de la poesia francesa.lo3

Ara, si donem, com sembla licit, a l'adjectiu ((clay)) un valor cromatic

relacionat amb la blancor, el poeta seguiria amb l'epftet la tradici6 clAs-

sica, que vei6 en els estels una simple antftesi colorada sobre el fons negre

de la nit. Nom&s a partir de Virgili, els estels s6n ((daurats)). Costa es re-

fereix tres vegades (Infants 31 ; Filles II 2 ; Montission 24) a la coloraci6

((clara)) de les estrelles.

En general, la nit 6s negra : pero la qualificaci6, ja normal en la

poesia llatina, 6s una f6rmula essencialment epica. Tamb6 t6 aquest color

en el nostre poeta, que de vegades remarca una oposici6 amb la llum :

((Oh, llum... negra 6s la nit!)) (Tenebres 36). Corn a simple topic registrem

l'adjectiu dues vegades (Ad&u 33 ; Visi6 i9), pero es resol tamb6 en

circumlocucions m6s expressives, com el avel negre de la nit)) (Tempo-

ral 7) o ((nits d'espessa negror)) (Doves 6o). En diversos indrets la tonalitat

esdev& m6s clara : bruna, obscura (Gerreta I 311 ; Visio 69; Puig II 37;

Process6 68). Un intent de renovaci6, semblant al que formula Estacilo'

parlant de la ((caerula nox)), es troba en la conjunci6 de la nit i la volta

blava : ((per la volta blava I regnaven les tenebres d'una suprema nit))

(Tenebres 1-2). Pero el paisatge 6s de fons intellectual.

La tonalitat blanca qualifica exclusivament la neu (Tabor io; Vall 5-6).

El color esta en altres ocasions desenrotllat en Costa mitjansant perf-

frasis efectistes : ((Pura com ploma d'Angel 6s la neu I que resplendeix

al solo (Concepci6 1-2) ; l'aermini de tes neusa, escriu adresant-se

al Lfban (Lfban 7) ; ((una for blanca i pura I com la tefla de la neu)) (Vir-

ginal 1-2).
Examinem, en fi, d'altres substantius no concrets, relacionats amb

aquesta tematica, que presenten accidentalment, en expressions metonf-

miques, una sensaci6 de color. Entre les estacions de l'any, 1'hivern

103. Cf. ANDR1, Op. cit., 338.
104. Silu., I, 6.85.
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es qualificat d'((obscur)) (Sospirs 2), la tardor, de ((pallida)) o esgrogueida
(Entrada i) ; faire es ((gris)) (Dies 2) ; el temps, ((plomfs)) (Canten-i-dor-
men 56). Frases d'aquesta natura son mes aviat insolites en la poesia
de Costa.

5. E 1 s animals . - Nomes Pere Quart ( = Joan Oliver), en els do-
minis de la moderna poesia catalana, ha fet dels animals un prolific element
literari, d'aire satiric, amb el seu Bestiari. Els animals, en canvi, passen
molt rarament i sense una missio especffica peas versos de Costa. Ls pobra,
tambe, la coloracio amb que els pinta : se sol reduir al blanc i al negre.
Es tracta d'epftets tradicionals, que repeteixen els clixes de sempre. Nomes
el cigne present(( alguna particularitat digna de mencio.

El ca.vall ideal sembla esser el de color blanc, com ja ho era en la
poesia llatina i medieval. Pero la qualificacio se'ns presenta una cola ve-
gada, en un passatge en que el color sembla imposat pel moviment del
vers : avingue en sa gran puresa, corn dalt un corser blanc)) (Corones 3).
Altrament, domina el cavall (negre)), sens dubte mes proxim al tipus del
solfpede mallorquf, d'origen crab ; pero aixo, nomes en dues ocasions
(Adeu 3 ; Gerreta III 2).

Les mateixes tonalitats extremes s'apliquen a 1'anyell. us ((blanc))
l'anyell allegoric de 1'Evangeli (Via X 5) i es acandidau, en el sentit cro-
matic abans explicat, 1'anyelleta que s'abeura amb la cabra dfscola a la
font (Vora 12). En un conte tragic -es ((negren 1'anyell, (mort i nat a mit-
janib) (Cap 41-42). El color de la cabra sols apareix una vegada, en
referir-se el poeta a les ((negrfssimesn cabres de Terra Santa (Galilea 8).
Incidentalment alludeix el poeta a la cabellera arogenca„ del 11e6 (En-
trada i8).

Els ocells tenen colors tCcnics, reals, en els quals interve poques ve-
gades la predileccio expressiva del poeta. Registrem solament en la poesia
de Costa la coloma ((pura)) o blanca (Fe i), enfront del ((negren esparver
(Fe 2) ; la tortora ((blava)), en una denominacio simbolica de les monger
claresses (Pollencina 12) ; el pelica acendrosn (Genesaret 4). Sovinteja una
mica mes la qualificacio colorista del cigne, la blancor del qual es resol
en perffrasis intensives : ((signes de blancor sens taca, I coin la tefla de
neu)) (Idilli 44-45) ; ((la gentilesa del cigne blanquejanb) (Genesaret 4) ;
((bells cignes de plomatge immaculab) (Jardi ii). Trobem tambe una re-
ferencia al ((cigne negre)), ((cigne de negre plomatge)) (Drac 17, 58). A mes
d'aquesta mencio del plomatge, les plomes apareixen en altres dues oca-
sions amb to colorista, sempre el blanc : ((plomes blanques de candorn
(Fe 8), expressio ja estudiada abans, i en la comparanca referida a la Puris-
sima, «pura com ploma d'angel es la neu» (Concepcio i).
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Quant als insectes , registrem una sola menci6 cromatica , basada en

1'antitesi negre / blanc, usada com a simbol de les penes i les alegries : (<pa-

pallons negres i bJancs)) (Joventut IV 2).

El color dels ossos es sempre el blanc, sense cap altre matis, en el nostre

poeta . Se serveix perifrasticament d'aquest to dues vegades en descripcions

d'escenaris desolats : a la vall de Josafat, les pedres d'innombrables tombes

«blanquegen com ossos escampats» (Josafat 4) ; pel codolar de les mortes

platges de la mar Morta blanquegen tambe els uossaments d'arbres que

hi dug-u6 el Jorda i que aquest mar escup amb son estigman (Morta 5).

6. Els minerals . - El tema dels minerals escasseja en la poesia

de Costa . Les mencions d'aquesta natura son aillades i sovint conven-

cionals. Ni una sola vegada , per exemple , designa cromaticament 1'or,

tan present en la poesia antiga ; el color d ' aquest metall cal endevinar-lo

a traves de les utilitzacions coloristes , en sentit figurat, que en fa com

a substitut de color groc o ros . De la mateixa manera , el marbre, tema

corrent com a sinonim de (( blanc )) en la poesia augustea, acusa una sola

vegada aquesta tonalitat en la bella perifrasi : ajo veia un temple de pu-

rissim marbre I blanquejar entre el verd de la riberan (Comiat 2-3).

Amb la mateixa tonalitat pinta l ' alabastre en Ja frase « blancres d'a-

labastren (Deixa III 99 ). En consequcncia , reran blanques les estalactites,

les ((alabastrines verges)) o «intactes dones d'aiguan de les coves d'Arta

( Deixa II 212, 242).

El ferro no to cap explicita determinacib de color en Costa. Li atri-

bueix, pero , analogicament el to nnegren en la frase « aquells negres ca-

valiers de ferron (Arpa I 9).

Entre les pedres precioses , anotem el color ))Mane)) de la perla (Pasto-

reta 5), i el «blau» del safir , aquest expressat amb circumlocucions :

ablavors pregones , I com un safirn (Gorg 14-15) i «Mediterrani de safirn

(Homenatge 3). Els colors de la maragda i de la turquesa es desprenen del

passatge en que el poeta atribueix la coloraci6 d'aquestes pedres al fans

submari (Costa 29-30).

L'epitet cromatic de la pols tendia entre els antics al to bru. Sods

Marcial10S se serveix de flauus : es el mateix to calid que li atribueix

Costa en Punic passatge en que parla de la npols d'or amb que la llum

declinan ((Jardi 6) ; es refereix , doncs , no al concepte literal de la pols,

sing al polsim finissim , suspes aparentment dins faire a la posta del sol.

L'expressio ve mes precisada , encara que no cromaticament , quan escriu

en sentit mistic «pols de Hum)) (Adorant 18).

105. XIV, 62.1.
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La sal presents el color natural d'aquesta substancia cristallina, el
((blanc)), on un sol hoc de la seva poesia, quan descrivint la mar Morta
ens representa exactament la sal que ((blanqueja pel codolar de les mortes
platges)) (11lorta 5).

7. El vestit i els tomes afins. - El vocabulari cromatic amb
que el nostre poeta designa el vestit i les telex, es limitadissim : el ((blanc))
domina quasi d'una manera absoluta ; accidentalment en objectes accessoris
de la mateixa indiistria textil, usa d'altres tonalitats.

Entre les peces de vestir propies del camp, trobem el cassot, una
camisa o brusa de canem, ratllada o dauada de blanc i blau, que on certs
indrets de Mallorca els pagesos es posen damunt l'altra roba per tre-
ballar : 106 el que descriu Costa es ((de blanca tela)) (Jung 29). Son tambe
blancs els llencols : ((blanqufssimu, el que cobreix el cos de Jesucrist al
Sepulcre (Via XIV 2). Del mateix color es el mantell amb que s'abriguen
els moron (Gerreta II 16; Canten-i-dormen 3) : el color serveix per a re-
marcar el contrast amb les ((figures de cara negra)) (Gerreta II r5). Per a
indicar la pobresa del vestit, el poeta se serveix tambe del to gris foss del
((burell)) (Castell II 2 ; P'astoreta 40, 42).

El color blanc domina en la mencio de diversos habits religiosos : el
de les monges mercedaries, amb la perffrasi cd'estol blanquissim I que
redimia l'opres catiu» (Pollencina 9-io) ; el dels dominics, amb la circum-
locucio ((de Sant Domingo la noble liana ja no blanqueja)) (Angels 73-74).
L'habit de les monges claresses es designat cromaticament en la frase, de
sentit figurat, ((t6rtores blaves)) (Pollencina 12).

Per als vestits femenins, el nostre poeta prefereix igualment el blanc
o les tonalitats Glares : es blanca o blanquinosa la vesta sedosa de N'Eli-
senda (Castell VIII 116, 134), la mortalla de N'Elionor Desmur (Calum-
nia 21) i, logicament, es ((candida)), en el sentit abans analitzat, la vestal
(Amistat 21). El poeta pinta aixf mateix de blanc com 1'escuma el vel
de Na Ruixa-mantells (Ruixa-mantells 43-44), de ((blanquissim)) el vel que
adorna el cap del cadaver de N'Elisenda (Castell IX 98), de ((blancura
de lliri)) el vel amb que la Verge eixuga el front de sant Alonso (Bellver 40).
Harmonitzant amb el blanc del vel, Na Ruixa-mantells va vestida de ((soda
blavosa, I amb totes les tintes del cel i la mar)) (Ruixa-mantells 41-42).
Blau com aquesta seda, es el seti de les aigiies del mar (Cap 84).

El vestit sacerdotal, tfpicamente blanc al llarg de la literatura, com
a tonalitat per excellencia dels deus i de les cerimonies del culte, ens es
presentat una sola vegada en la poesia de Costa, quan descriu el sacerdot

rob. Veg. ALCOVER-MOLL, III, 27.

92



EL COLOR EN LA POESIA DE COSTA I LLOBERA 93

de la tribu artanenca de La deixa del geni grec. La coloraci6 es despren de

la comparanca en que juxtaposa la blancor de la seva barba, superior a la

de «la liana de sa ampla vestiduran (Deixa I 29).

Corn a manufactures de la mateixa industria, esmentem les banderes

i el veldrium o gran vela que feia de sostre als antics teatres. El poeta es

refereix en tres ocasions paralleles a la senyera o al pen6 ((blanc)), insignia

de pau o de treva (Castell I 69; IX 51, 59). Lucreci ens pinta corn a lutea,

russa o ferrugina (='grogues', `vermelles' o `verdoses') les veles (uela)

flotants sobre els teatres : Costa designa amb 1'expressi6 atela purpurina))

el velarium que cobria el teatre de Pollentia (Pollentia 8).

Amb un to simbolic, el ((blau)) o ablav6sn, el poeta qualifica el collarf

de l'oreneta missatgera, vinguda de terra africana a portar un record de la

noia captiva (Enyoranca 51, 55, 6o). En fi, cal classificar dins aquest

mateix tema el color aobscur) , degut a les teles i als paraments de dol,

del cadafal on jau N'Elionor Desmur (Caltimnia 20).

S. Aplicacions analogiques. - Molts d'altres substantius abs-

tractes o de significanca immaterial admeten, per analogia, colors propis.

L'elecci6 de les tonalitats depcn aleshores exclusivament de 1'estat i de la

predilecci6 personal del poeta. Atenent cada una d'aquestes circumstancies,

la mort podra esser considerada corn a ablancan o corn a anegran : obser-

vem, a propdsit, el distint color dels paraments liturgics, segons que es

tracti d'una missa nde gldrian per a l'Anima d'un albat o d'un funeral

corrent. Costa no es massa inclinat a aquestes atribucions cromatiques :

amb tot, no es pot dir que escassegin en la seva poesia. Hi es sempre

absent, perd, 1'audacia o l'afectaci6 d'independencia.

Per a la mort, els epftets normals han estat sempre els del sentit

de negre : se'n serveix tamb-- Costa en una ocasi6, formant el tfpic clixe

«negra mortis (In memoriam 70. «Negre» es tambe el dot (Castell II 223).

El dolor, 1'esverament i 1'angoixa solen anar acompanyats de vocables

cromatics que indiquen pallidesa o grogor. Davant el cadaver d'Elisenda

o seguint les seves despulles, trobem, «groc corn ella)), el seu pare (Cas-

tell IX 102, 125). Baixa la testa, «groc, abatutn, un presoner (Castell V

37-38). Tenen ngrocn el semblant tots els marts que s'asseuen a la taula

en la fi nebre visi6 llegendaria del pelegrf (Visi6 49). Es ugrogan o « pAl-

lidan l'Ansia del qui corre darrera les ambitions (Horaci 53) o del qui viu

sota «enteixinat riqufssimn (Calma 12), corn s6n anegresn els insomnis

que claven espines en el Hit de ploma del potentat (Horaci 55-56) .

El color blanc representa, corn deiem, simbdlicament la vida i l'alegria.

Per taut, es molt escaient per a qualificar la infdncia, acandidan (Vora 27),

un idilli cast (Idilli, tftol), una anima fraterna (Idilli 56), una visi6 sobre-
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natural (Lourdes 24). Per una rao semblant, el ((blau)), sfmbol de repos
i d'immortalitat, podra illustrar els somnis nets dels infants (Infants 32)
o el somni de la joventut (Colom 16).

El anegren, signe de mort, os, en fi, el to mes apropiat, amb les
seves variants fosques, en la qualificacio de sensacions desagradables o
malenconiques, com la afosca dissort feresta» (Maig 33), la asolitud obscura),
(Jardf 12), o la anegra fzscor d'una ahumida i feresta cova,n (Castell
VIII 48-49).

Institnt Ram6n y Cajal, Osca.
MiQUEL DOLE

94


