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En temps de tribulacions com 
l’actual, de profunda crisi ide-
ològica, econòmica i moral, en 

què fàcilment emergeix la mala llet 
del món, quan la cara més agra i tor-
tuosa dels homes i les dones s’apo-
dera de la vida social, ¿què podem 
fer? ¿Recloure’ns dins la closca i 
deixar-nos portar per la deriva d’odi 
i decadència? ¿Baixar a l’arena de la 
brega i enfangar-nos-hi? Hi ha una 
altra forma de lluita, segu-
rament tan antiga com la 
humanitat i que, segons 
Percy Bysshe Shelley, hau-
ria tingut l’edat d’or en el 
segle de Sòcrates: la poesia. 
“La poesia sempre comuni-
ca tot el plaer que els homes 
són capaços de rebre: con-
tinua sent la llum de la vida; 
la font de tot el bell, generós 
i veritable que pot tenir lloc 
en uns temps dolents”. 

De Shelley (1792-1822), 
romàntic, idealista, vegeta-
rià, ateu, defensor de la lli-
bertat de les dones, com-
pany de Mary Shelley, l’au-
tora de Frankenstein, ens 
arriba ara traduït al català 
per Marta Pera Cucurell Defensa de 
la poesia (Adesiara). Entre raó i 
imaginació, l’autor tria la segona, 
que concep com l’eina essencial de 
la poesia, en sentit ampli. Els poe-
tes, diu, “no són solament els autors 
del llenguatge i de la música, de la 
dansa i de l’arquitectura, de l’escul-
tura i la pintura; són els creadors de 
les lleis i els fundadors de la societat 

civil, i els inventors de les arts de la 
vida”. La vida ideal, esclar. “Els po-
etes són els legisladors no recone-
guts del món”. 

Per a Shelley, per molta raó, co-
neixements i teories socials i polí-
tiques que hi hagi, si no hi ha poesia, 
si no hi ha imaginació, res no és su-
ficient. “No és pas per falta de doc-
trines admirables que els homes 
s’odien, es menyspreen, se censu-

ren, s’enganyen i se sotmeten els 
uns als altres”. Creu que tenim més 
saviesa moral, política i històrica de 
la que som capaços d’aplicar, inep-
tes a l’hora de donar sentit de jus-
tícia a tants coneixements cientí-
fics i econòmics. Només la poesia 
ens pot salvar: “Ens falta la facul-
tat creativa per imaginar el que ja 
sabem; ens falta l’impuls generós 

per actuar com imaginem; ens falta 
la poesia de la vida”, que ell veu com 
“l’arrel i la flor de tots els altres sis-
temes de pensament”, com la for-
ça per arrencar “el vel de vulgaritat 
del món”. “Tots els autors que han 
revolucionat el pensament són ne-
cessàriament poetes” perquè “el 
gran instrument del bé moral és la 
imaginació”. 

“La poesia no és com un raona-
ment, un poder que es pot 
exercir segons la determi-
nació de la voluntat”, és 
molt més. I, tanmateix, no-
més és una feble ombra, un 
registre aproximat “dels 
moments més bons i més 
feliços dels esperits més 
bons i més feliços”. Perquè, 
¿com és un poeta, segons 
Shelley? “El poeta és més 
sensible al dolor i al plaer, 
tant al seu com al dels al-
tres”. “El poeta participa 
del que és etern, del que és 
infinit i del que és únic”. “És 
un rossinyol que canta en la 
foscor per animar la seva 
pròpia solitud amb cants 
dolços”. I què és la poesia? 

“Un poema és la imatge exacta de la 
vida expressada en la seva veritat 
eterna”. “La poesia és un mirall que 
fa bell allò que està deformat”. “La 
poesia és una espasa de llum, sem-
pre nua, que consumeix la beina que 
la vulgui contenir”. “El gran secret 
moral de la poesia és l’amor”. 

¿No voldríem ser tots poetes, 
així?!

La poesia,  
antídot contra  
els “temps dolents”
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‘Sènior’ i ‘júnior’: del llatí al 
castellà passant per l’anglès

Els diccionaris castellans acostu-
men a incorporar usos de l’an-
glès abans que els catalans. En 

part, perquè una llengua forta man-
lleva sense filar tan prim i, en part, 
perquè el castellà hispanoamericà 
rep molta pressió de l’anglès dels EUA. 
Seria el cas dels llatinismes senior i 
junior, que en origen són les formes 
comparatives dels adjectius senex i 
juvenis i, per tant, signifiquen “més 
vell” i “més jove”. Aquest sentit lite-
ral és el que fa que puguem parlar de 
Jordi Pujol Jr. o del turisme sènior, 
i també de les categories esportives 
sènior i júnior, que fan referència so-
bretot a l’edat però també al nivell 
professional, com quan un júnior 
molt bo juga en categoria sènior. Són 
dues accepcions que els diccionaris 
catalans ja incorporen i que no creen 
gaires problemes.  

Sí que en crea, en canvi, el sentit 
que, partint de l’edat, ja només fa re-
ferència al nivell professional, el 
rang o l’estatus. Aquesta accepció 
–la principal ara mateix en anglès– 
ja està del tot integrada en l’argot 
espanglish que fa anar el món de 
l’empresa. I no cal dir que, en aquest 
àmbit, té una evident conseqüència  a 
la nòmina dels empleats. “Busquem 
júniors” equival, cada vegada més, 
a “Volem pagar molt poc”. I això fa 
que júnior sigui també un terme 
molt apreciat com a eufemisme.  

La RAE ja admet sénior/júnior en 
el sentit de “superior/inferior en ca-
tegoría y experiencia a quienes desem-
peñan la misma profesión o cargo”, i 
ho exemplifica amb “analista sénior”. 
Per contra, ni el DIEC ni el Termcat 
recullen aquest ús, que té equiva-
lents molt diversos segons el context. 
Així, per exemple, un senior lecturer 
d’Oxford seria un professor titular a la 
UB, i un senior specialist, un tècnic 
superior. En canvi, un senior part-
ner seria el soci majoritari o princi-
pal d’una empresa, i el senior mana-
gement, l’alta direcció. Pel que fa a 
junior, podem sortir del pas dient 
associat, en pràctiques, ajudant, sub-
altern, etc. Però el cert és que no sem-
pre és fàcil trobar l’equivalència, i no 
seria estrany que, amb el temps, 
aquest ús anglès admès pel castellà 
entrés als nostres diccionaris.!
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UN TAST  
DE CATALÀ

“BUSQUEM JÚNIORS” 
TAMBÉ SERVEIX PER DIR 
“PAGUEM MOLT POC”, 
I RESULTA VALUÓS 
COM A EUFEMISME

ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] La casa de foc 
FFRANCESC SERÉS 
Proa 
591 pàgines i 20,90 !            2/4 
 
[ 2 ] Tirant lo Blanc 
JOANOT MARTORELL 
Proa 
976 pàgines i 24,90 !           3/5 
 
[ 3 ] La ciutat de vapor 
CARLOS RUIZ ZAFÓN 
Columna 
224 pàgines i 17,90 !             1/3 
 
[ 4 ] Tardor 
ALI SMITH 
Raig Verd 
240 pàgines i 19 !               5/67 
 
[ 5 ] Escac al destí 
LLUIS LLACH 
Univers 
294 pàgines i 20 !            10/39

[ 1 ] El fill del xofer 
JORDI AMAT 
Edicions 62 
262 pàgines i 18,50 !            1/4 
 
[ 2 ] El llibre de La Marató 
DIVERSOS AUTORS 
Rosa dels Vents 
160 pàgines i 12 !                   2/3 
 
[ 3 ] Vides catalanes que 
han fet història 
BORJA DE RIQUER / Edicions 62 
912 pàgines i 28 !                  7/2 
 
[ 4 ] Escola d’aprenents 
MARINA GARCÉS 
Galàxia Gutenberg 
186 pàgines i 15,50 !             4/3 
 
[ 5 ] Mar d’estiu 
RAFEL NADAL 
Univers 
224 pàgines i 18,50 !         3/39

RRànquing setmanal del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura 
Posició setmana anterior / Setmanes en el mercat

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] La ciudad de vapor 
CARLOS RUIZ ZAFÓN 
Planeta 
224 pàgines i 17,90 !             1/3 
 
[ 2 ] Aquitania 
EVA G. SÁENZ DE URTURI  
Planeta 
414 pàgines i 21,90 !            2/6 
 
[ 3 ] Un océano  
para llegar a ti 
SANDRA BARNEDA /  Planeta 
572 pàgines i 21,90 !            4/6 
 
[ 4 ] Rey blanco 
JUAN GÓMEZ JURADO 
Ediciones B 
524 pàgines i 20,90 !           3/5 
 
[ 5 ] Las tinieblas y el alba 
KEN FOLLETT  
Plaza & Janés 
928 pàgines i 24,90 !         6/12

[ 1 ] El infinito en un junco 
IRENE VALLEJO 
Siruela 
448 pàgines i 24,95 !         2/52 
 
[ 2 ] El hijo del chófer 
JORDI AMAT 
Tusquets 
252 pàgines i 18,50 !              3/4 
 
[ 3 ] Yo, el Rey 
PILAR EYRE 
La Esfera de los Libros 
504 pàgines i 23,90 !            1/4 
 
[ 4] Cuaderno de invierno 
C. FORTÚNEZ / D. LÓPEZ VALLE 
Blackie Books 
72 pàgines i 12,90 !                  -/1 
 
[ 5 ] La buena cocina 
KARLOS ARGUIÑANO  
Planeta 
704 pàgines i 24,95 !           5/4
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