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OPINIÓ

 negre, E blanc, I roig, U
verd, O blau: vocals, / algun
dia us diré les naixences la-

tents», escrivia Arthur Rimbaud (traduït
per Joan Brossa) a finals del segle XIX.
Quan vaig estudiar aquest poema al liceu
de Perpinyà, em va venir una mena d’an-
goixa: per què les vocals m’apareixien amb
d’altres colors? Per mi, el poema seria: A
blau, E gris, I groc, U taronja, O negre.
Efectuat l’experiment amb d’altres perso-
nes, veig que en aquest com en altres àm-
bits cal guardar la calma i adonar-se que tot
és subjectiu. Atribuir un color a una lletra,
a un so o a un gust equival a fer malabaris-
me amb els sentits, a atribuir a un sentit les
característiques d’un altre. Es tracta a la ve-
gada d’un recurs literari i d’una particulari-
tat psiconeuròtica que, en els dos casos,
porta el mateix nom: sinestèsia. És clar, la
literatura, llaminera d’invencions i inver-
sions, va plena d’aquestes sinestèsies, més
o menys espectaculars, des del «color
d’olor de poma» de Gabriel Ferrater a
l’«olor rasposa i hidratada que fan els un-
glots dels cavalls» de Joan Perucho. I, és
clar, passant per Josep Pla, que usava
freqüentment d’aquesta figura retòri-
ca, però sense estridència, de mane-
ra que gairebé podria no ser iden-
tificada com a tal: «El poble de
Cotlliure de colors sords»,
«el llaurats tenen colors
primitius i brutals», «les
clarors antigues i suaus
de l’olivera»; «deixa’t
amanyagar per la llum
del nord»; «les vinyes
van perdent el verd
una mica aspre», «els
grocs més saborosos» o el
sensacional «l’espectacle és
magnífic i el verd fresc, escla-
rissat dels cirerers, sembla conte-
nir un formigueig de carmí».

La sinestèsia, però, també té a veure
amb la neurologia i afecta persones que,

«A més enllà d’una sensació més o menys
imaginativa –com era el cas per Arthur
Rimbaud–, estableixen una relació invo-
luntària, sistemàtica i indefugible entre di-
versos sentits, per exemple entre sons i co-

lors –sembla que Franz Liszt i Duke Elling-
ton veien les seves notes amb colors– o en-
tre lletres i colors. Les combinacions són
molt diverses ja que se n’han llistat bas-
tants desenes, i una de les més curioses se-
ria la que associa paraules i gustos. Paraules
que tenen un gust. En aquest cas, la relació
és determinada a vegades, però no sempre,
per l’homofonia relativa entre el mot ini-
cial i nom del gust: la paraula pou podrà te-
nir gust d’ou o les paraules que comencen
amb el dígraf ll –llavi– tindran gust de lli-
mona. I em pregunto quin efecte deu fer
besar llavis sistemàticament cítrics.

Existeix una manera simple d’adonar-se
d’algunes dificultats a les quals es poden
trobar confrontats els sinestetes. Es tracta
de l’efecte Stroop, un test elaborat als anys
trenta pel psicòleg americà John Silver
Stroop i que tothom pot reproduir fàcil-
ment. Per facilitar l’exercici, he demanat al
talentós il·lustrador que alegra cada setma-
na aquestes cròniques d’adaptar el seu di-

buix a aquest exercici. En cada cas, es
tracta de dir en veu alta en quin color

són escrits alguns noms de colors. A
la primera sèrie hi ha correspon-
dència entre nom i color: vermell
és escrit en vermell, blau és escrit
en blau. Fàcil. En canvi, a la se-

gona sèrie, ja no hi aquesta
correspondència: blau és es-
crit en vermell, groc és escrit
en verd... Les respostes a
aquesta segona sèrie seran
més lentes i, per algunes
persones distretes, equivo-
cades. Abans de mirar el
color, llegim la paraula i,
per això tendirem a dir
que la paraula blau escrita
en vermell és escrita... en
blau. I així, a força d’acu-
mular petites sorpreses que
ens empenyen a la modès-

tia, veiem que la vida conti-
nua sent bonica.
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Els colors invisibles de les lletres
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«Si tot l’any fos festa, divertir-se seria més avorrit que treballar.» William Shakespeare (1564-1616). Escriptor anglès.

El govern central fa servir dues vares de mesurar: mentre a Catalunya l’asfíxia econòmicament, negant-li els recursos que li pertanyen i imposant-li un
sostre de dèficit excessiu, a Andalusia i Extremadura milloren el pervers sistema del Plan de Empleo Rural, conegut com a PER. Ara per cobrar el subsidi
només caldrà haver fet 20 jornades en lloc de les 35 exigides actualment. El PER no promou l’activitat i amaga un alt índex de frau, però dóna vots...




