
MARIA Bozzo DURAN

ELS NOMS DELS COLORS AL DICCIONARI GENERAL
DE LA LLENGUA CATALANA

0. INTRODUCC16

El diccionari general d'una llengua, com a resum i compendi de la
competencia lingdistica dels parlants, forneix de dades suficients per
establir una estructuracio dels vocables de la dita llengua.

A continuacio, partint de les entrades del DGLC i de llurs defini-
cions, veurem primerament l'abast significatiu del terme color; en segon
lloc analitzarem els diversos tipus de definicions que dona el diccionari,
cosa que ens permetra d'establir una classificacio dels termes de color
segons les definicions; seguidament establirem uns colors fonamentals,
a la resta els anomenarem colors no fonamentals; finalment veurem les
relacions de significat que hi ha entre els noms dels colors.

1. EL TERME <<COLOR>

1.1. La realitat del mon ffsic que determina el cromatisme, la inten-
sitat i la tonalitat de la Hum i de la seva reflexib, la coneixem amb el
nom de color.

El diccionari defineix el terme color com a

Qualitat dels fenomens visuals que depen de 1'efecte distint que pro-
dueixen sobre la retina les Hums de diferent longitud d'ona; una va-
rietal qualsevol d'aquesta qualitat, excloent el blanc i el negre (ver-
mell, groc, verd, blau, etc.).

1. Pompeu Fabra, Diccionari General de la Llengua Catalana, la. ed., Barce-
lona, 1932.
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En el present article, el terme color sera entes segons la primera

part d'aquesta definicio, ja que els termes blanc i negre seran interpre-

tats com a colors malgrat la manca de cromatisme que presenten. La rao

d'aquesta inclusio es d'ordre cientific: a totes les teories del color, el

blanc i el negre son admesos corn a colors;' i d'ordre linguistic: de la

competencia de parlant que posseeixo i de l'observacio de la parla de

les persones que he anat escoltant, he deduit que hi ha una oposicio dels

termes blanc i negre a qualsevol altre terme de color en un mateix punt

d'una cadena significant: <<Quin color t'agrada mes, el negre o el groc?>>.

El terme color, doncs, compren tots els fenomens que afecten la re-
tina per refraccio o per reflexio de la Ilum damunt dels cossos.

1.2. A partir de 1'experiencia tenim una zona del nostre coneixement

coberta pel terme color. La cultura ha introduit dins d'aquesta zona

unes divisions, fraccionant-la en unes parcelles que coneixem amb dife-

rents termes.

Els termes que denominen els segments de la zona del color son

els noms dels colors.

2. DEFINICIONS DELS NOMS DELS COLORS

Els termes que donen nom a cada un dels segments del camp del

color i que anomenem noms dels colors presenten unes diferencies no-

tables pel que fa a les definicions que en dona el diccionari.

2.1. Les definicions son basicament denotatives .' Tenen, seguint la

2. La teoria dels colors elaborada a partir de les cellules especialitzades de full

estableix uns colors primaris i uns colors elementals. Els colors primaris s6n els

que copsen cada mena de cellules esmentades: blau-violaci, verd i vermell-ataronjat.

Els colors elementals sorgeixen de la suma dels colors primaris: blanc, groc, ma-

genta, cian, blau, verd, vermell i negre.
L'altra teoria que estudia la composici6 dels colors estableix tres colors pri-

maris: groc, blau i vermell, i tres colors complementaris: verd, taronja i morat,

obtinguts per l'addicio de dos colors primaris. El color blanc es l'absencia del color

i el color negre es la suma dels tres colors primaris.

3. Geoffrey Leech, Semdntica, Madrid, Alianza Editorial («Alianza Universi-

dad>>), 1977, p. 26.
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terminologia de Leech, un significat conceptual: la definicio ens porta
a algun objecte del mon real que posseeix el color definit corn a qualitat
propia, o he ens indica la relacio del dit color amb un altre color. Hi ha
un parell de casos, blanc i vermell, amb unes definitions de tipus cien-
tific referides a 1'espectre solar.

En el primer tipus de definicions, el color es definit mitjancant un
referent (a), 1'elecci6 del qual depen de 1'experiencia que de la reali-
tat to 1'autor del diccionari. Per exemple, el blau es definit com a <<color
del cel sense nuvols> .

En aquesta mena de definicions, que relacionen el color amb el refe-
rent, cal tenir present com son definits els referents. Hi ha referents
definits amb el mateix nom del color que analitzem (a.l). Aixi, vermell:
<<color de la sang; sang: <<liquid que circula (...) es vermeil en els ver-
tebrats>>.

D'altres fan servir un altre nom de color en la seva definicio (a.2).
Es el cas de citri: <<que to el color de la llimona>>, sota 1'entrada llimoner
trobem: «(...) fruits d'un groc pallid>>.

D'altres son definits sense fer referencia al seu color (a.3). Es a dir
que el lector es queda a 1'escapca pel que fa al terme en questio. D'entre
aquests casos trobem el color cendros: <<de color de cendra>> i el dic-
cionari no ens diu de quin color es la cendra.

El segon grup es el de les definicions que fan servir els noms dels
colors (b). Trobem definicions amb un sol color (b.l): <<blau molt pujat>>
i definicions amb mes d'un color (b.2): <d'un gris groguenc>>.

En el primer cas la definicio pot indicar identitat de significat entre
els dos termes (b.1.1). Son els casos de sinonimia. Pot indicar una ma-
tisacio del color de la definicio (b.1.2): <<gris fosc> ; o tendencia del color
definit cap al color de la definicio (b.1.3): <<que tira a vermeil>>.

Trobem tambe definicions amb mes d'un terme de color (b.2); la
definicio pot expressar un equilibri de colors (b.2.1): <<de color inter-
mediari entre el blanc i el negre>>, o be un color amb tendencia cap a
un altre (b.2.2): <d'un gris groguenc>>.

Veiem, finalment, que hi ha definicions una part de les quals remet
a un referent i una altra es refereix a altres termes de color (c): <de
color entre vermeil i blau, com el suc de les mores>>; i unes darreres
de tipus cientific, que ja hem esmentat anteriorment (d).
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QUADRE I

Classifieaci6 de les definicions

a. b.

Qualitat d 'un referent Relacio amb

a.1 a.2 a.3 b l.

Definicio del Definicio del Definicio del Definicio amb un sol terme

referent amb el referent amb referent sense

mateix terme un terme de fer allusio

de color que color diferent al color b.l.l b.1.2

analitzem del que Identitat Matisacio

analitzem del color

BLANC ALABASTRI CASTANY COCCINI ATZABETGENC

BLAU AMARANTI CENDROS MAGENTA ATZUR

GROC AMBRAT ENCARNAT PURPURA BURELL

NEGRE ANYIL MARRO ROIG' CARMI

VERMELL ARGENTI MELAT ROSAT GRANAT

CERULI PERU SALMONAT LILA 0 LILA

CAQUI SALMO LIVID

CITRI TERROS LLOR

DAURAT MUSC

ESCARLATA PONCr6

FERRUGINOS SAUR

FULIGINOS TURQUI

LLEONAT VIOLAT

OCRACI

OCROS

ROSA

RUBIGINOS

SAFIRI

VIOLETA

5. El color roig to dues definitions diferents , el trobarem tambe a 1'apartat 2.2.2.
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altres termes de color

b.2
de color Definicio amb mes d'un

terme de color

b.1.3 b.2.1 b.2.2
Tendencia Equilibri Un color amb
cap al color de colors tendencia cap
emprat a un altre
a la definici6

c. d.
Definitions Definitions
mixtes cientifiques

FLAVESCENT FALB BEIGE CAQUI BLANC

MOREU GRIS BISTRE MORAT VERMELL

VIRESCENT MORAT BRU

ROS CALLOL

VERD CAQUI

CARMESI

GLAUC

OLIVACI

PORPRA

PORRACI

ROIG

TARONJA

VIOLACI

6. Els colors d'aquests dos darrers apartats estan inclosos en apartats anteriors
segons cada un dels aspectes de la definicio.
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2.2. Partint de 1'analisi que acabem de veure, podem classificar les

diferents definicios segons el quadre L'

3. CLASSIFICACIO DELS COLORS

No tots els parlants tenen el mateix coneixement dels termes del

color. Quan un infant apren a parlar, els seus educadors li ensenyen

primer uns termes i mes endavant uns altres. A mesura que va ampliant

el seu vocabulari i els seus coneixements, va adquirint nous vocables.

Hi ha, doncs, uns termes que son primers i que tots els parlants, sigui

quin sigui el seu nivell cultural, posseeixen. D'aquests colors en direm

colors fonamentals; i a uns altres que son matisacions d'aquests colors

fonamentals, que pertanyen a la seva gamma cromatica, els anomenarem

colors no fonamentals.

3.1. Si tenim present que aquest article es basa en els termes del

diccionari, el criteri de seleccio dels colors fonamentals es basara en les

definicions esmentades en l'apartat anterior.

Podem escollir com a colors fonamentals:

(a) Els colors definits sense fer referencia a un altre color i que es

refereixen a una realitat, la definicio de la qual inclou el terme de color

que estudiem. Son els colors que en el quadre I s'inclouen en 1'apar-

tat a.l:
BLANC, BLAU, GROC, NEGRE i VERMELL

(b) Els colors definits com a intermediaris entre dos colors. Apar-

tat a .2.1 del quadre de definicions. Son:

FALB, GRIS, ROS, MORAT i VERD

D'aquesta llista hem d'excloure els colors falb i ros perque en la

seva definicio hi ha un equilibri entre colors que estan definits fent refe-

rencia a altres colors.

4. En aquesta classificacio trobem els colors que tenen un morfema derivatiu

igual a zero i que son aplicables a qualsevol objecte. Hi trobem nomes els termes,

sense la definicio, per fer mes entenedor el quadre, comptant que per aclariments

i comprovacions podem recorrer al diccionari.
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Hi ha un terme que el diccionari defineix com a color pero que pre-
senta mancances en la seva definicio i no es possible d'incloure dins la
gamma de cap altre color. L'afegeixo a la llista dell colors fonamentals
seguint un criteri extern al diccionari. Es el cas del marro.

Un cop establerts els colors fonamentals a partir de les definicions,
podem fer unes comprovacions que reforcin la seleccio.

En primer floc, trobem en el diccionari que els termes de color per-
tanyen a la categoria gramatical d'adjectius. N'hi ha alguns als quals el
diccionari dona la categoria de substantius. El diccionari registra com a
substantius tots els colors de la llista anterior, llevat del marro i del mo-
rat. Tambe to entrada com a substantiu el color ataronjat, que no hem
d'acceptar com a color fonamental perque el seu referent esta definit
amb altres termes de color, i no el preveu com a punt d'equilibri entre
dos colors.

Una segona comprovacio pot set veure quin rendiment derivatiu
tenen les series a les quals pertanyen els dits colors. Les series deriva-
tives dels termes de color escollits tenen, en general, un nombre elevat
d'elements. En aquest punt tornem a trobar el marro com a excepcio,
amb un unic element a la seva serie derivativa. Hi ha un color que no
hem considerat fonamental i que to un gran rendiment derivatiu. Es el
roig, amb dotze actualitzacions a la seva serie. La definicio del diccionari
li dona dues accepcions: <<vermell tirant a groc>> i <<vermell>>, tant l'una
com l'altra no compleixen les condicions que hem posat a l'hora de se-
leccionar els colors fonamentals. El fet que alguns dialectes 1'utilitzin
com a terme habitual per expressar el color vermell explica el rendiment
derivatiu d'aquest terme.

Dintre de les series derivatives hi ha uns termer que no formen
part del camp del color, sing que han passat a formar part d'un camp
lexic exterior al color. Tenim que les unitats lexiques del camp del color
tenen especificacions semantiques comunes. Aquestes unitats adquireixen,
per desplacament, unes especificacions semantiques noves, entre les quals
hi ha 1'especificaci6 del color. Per tal de clarificar aquesta afirmacio,
fixem-nos en el mot negret. Per la seva forma veiem que pertany a la
serie derivativa del color negre; la seva definicio ens diu que es tracta
d'un peix, d'una varietat de 1'avellaner o be d'un bolet. La referencia
al negre es deu al color d'aquests individus. Seguint el criteri del des-
placament semantic, podem establir, com a tercera comprovacio, el nom-
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bre d'unitats lexiques que han seguit el proces esmentat en cada una
de les series derivatives.

En el quadre II, podem veure la relacio dels colors fonamentals, el

nombre d'elements de les seves series derivatives i el nombre d'elements

de les esmentades series que han tingut desplacament semantic.

QUADRE II

Colors fonamentals

Nombre d'unitats lexiques

Nombre d'elements de cada serie derivativa

Colors de les series que han tingut

fonamentals derivatives desplacament semantic

BLANC 26 8
BLAU 12 7 *

GRIS 6 2

GROC 12 1 *

MARR6 1 0
MORAT 4 2 *

NEGRE 15 7 *

VERD 26 20 *
VERMELL 8 3 *

NOTA: L'asterisc colllocat al costat dels numeros indica que el mateix nom del

color to desplacament semantic, en alguns casos en mes d'una direccio.

3.2. Un cop escollits els colors que per la seva definicio hem esta-

blert com a fonamentals, podem veure quins son els colors que no tenen

aquestes caracteristiques i que anomenarem colors no fonamentals.

Els colors no fonamentals son els que, en la classificacio de defini-

cions feta anteriorment, no pertanyen als tipus a.1 ni b.2.1 (vegeu qua-

dre I).
La llista de termes que resulta es extensa i cal fer una nova analisi

de les definicions per poder establir uns grups amb unes caracteristiques
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comunes. En aquesta nova classificacio no tindrem present si el color
es definit directament per un altre color (turqui: <<dit esp. del blau molt
pujat»), o si la seva identificacio la fem a traves d'un referent (citri:
«color de la Ilimona>>, llimona: <<fruit>>, llimoner: <<arbre (...) fruit d'un
groc pallid>>).'

En primer hoc veurem els termes que son sinonims d'un dels colors
fonamentals.

En segon hoc ens fixarem en els termes que representen la gamma
d'un color fonamental.

Seguidament passarem a considerar els termes que presenten una
combinacio de colors.

3.2.1. El fet de realitzar un estudi lexicografic limita les possibili-
tats d'aplicacio del concepte de sinonimia.

En parlar del baix rendiment que tenen en una llengua els sinonims
absoluts, Ullmann defineix el concepte de sinonimia absoluta:

Muy pocas palabras son completamente sinonimas en el sentido de
ser intercambiables en cualquier contexto sin la mas leve alteration
del significado objetivo, el tono sentimental o el valor evocativo.8

Hi ha en aquesta definicio dos vessants que hem de destacar com
a condicions per a la sinonimia:

(a) La possibilitat de permutacio en un context.
(b) La identitat de significats tant objectius com subjectius.

Les definicions que dona el DGLC en els termes de color no ens
permeten d'analitzar aquests dos aspectes. Entenem que 1'autor del dic-
cionari ja ha aplicat el seu criteri i ha fet la tria corresponent.

El diccionari ens dona tres tipus de definitions sinonimiques di-
ferents:

7. Per solucionar el problema dels colors definits mitjancant un referent que
no dona informacio sobre el color que posseeix, he consultat la Gran Enciclopedia
Catalana.

8. Stephen Ullmann, Semantica. Introduction a la ciencia del significado, Ma-
drid, Aguilar, 1978, p. 160.
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(a) Colors definits per un altre terme de color sense cap mena de limi-

tacio en la seva sinonimia.

(b) Colors definits per un altre terme de color, pero que tenen una

aplicacio exclusiva.

(c) Colors definits amb un altre terme de color, pero la definicio dels

quals indica la causa que els ha produit.

Ens trobem, doncs, amb uns sinonims que poden ser considerats abso-

luts. En la terminologia de Lyons es un fenomen de sinonimia completa

i total.' I amb uns altres sinonims que son sinonims parcials, es a dir,

sinonims amb identitat de significat pero que no son intercanviables en

tots els contextos. Fora, segons Lyons, una sinonimia completa pero

no total.
Els altres dos tipus de sinonimia que estableix Lyons en la seva

classificacio, incompleta, pero total, i incompleta i no total, no son apli-

cables a cap de les definitions recollides.

3.2.2. La gamma cromatica d'un color fonamental posseeix un con-

junt de termes que en determinen diversos punts i que fraccionen, nova-

ment, l'espai-color. Podem dir que son unes subparcelles dc cada una

de les parcelles que cobreix el nom d'un color.

El nombre de segments en que queda dividida cada una de les par-

celles que coneixem amb el nom d'un color fonamental es molt variat.

Trobem colors que tenen una gran riquesa lexica per anomenar els seus

matisos i d'altres que no posseeixen cap terme que permeti establir una

diferencia lexica que correspongui a la diferencia real en la matisacio.

Per tal d'establir aquests colors hem triat els termer que en la seva

definicio afegeixen un adjectiu que fa referencia al matis, a la intensitat

o a la lluminositat d'un color fonamental. En trobem del tipus <<vermell

clar>>, <<blau brut>>, <<groc fosc>>, etc.

3.2.3. Finalment, ens resten uns colors no fonamentals que son defi-

nits fent referencia a mes d'un color. Aquests termes poden ser classi-

ficats, al seu torn, en dos grups:

9. John Lyons, Introduction a la lingiiistica teorica, Barcelona , Teide, 1975,

p. 460.
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(a) Termes que es defineixen com a equilibri de dos colors.
(b) Termes que es defineixen com a matis d'un color, pero amb tenden-

cia cap a un altre.

Hi ha una coincidencia aparent entre aquest primer grup i una de

les condicions que posavem en establir els colors fonamentals. La dife-

rencia rau en el fet que per ser un color fonamental calia que el terme

hagues estat definit com a equilibri entre dos colors fonamentals i que

pogues apareixer en qualsevol context, i aqui recollim els termes que

indiquen un equilibri de colors pero que no compleixen les dites con-

dicions.
El rendiment del segon grup es superior. En aquest grup incloem

els termes que son definits com a pertanyents a la gamma d'un color

fonamental, pero que en el seu to tendeixen cap a un altre color.

Les relacions entre els significats dels noms dels colors que acabem

d'establir ens permet de classificar-los en el quadre III que donem

a continuacio.

4. CONCLUSIO

En iniciar aquesta analisi, ens hem posat una condicio: centrar-nos
exclusivament en el Diccionari General de la Llengua Catalana. En algu-

nes ocasions no Them pogut respecter, altrament no hauriem acabat la
classificacio ja que uns termes ens n'haurien quedat fora.

El resultat final es 1'estructuraci6 de termes que pertanyen a un camp
lexic. No pretenem que el procediment que hem seguit sigui 1'6nic, ni
el definitiu, ni tan sols important, es una classificacio d'entre d'altres.


