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Josep Poca publica les seves me-
mòries. Ha estat tota la vida un 
treballador intel·lectual a l’om-

bra. Pocs el coneixen. I, tanmateix, 
la seva feina pacient i callada resul-
ta cabdal. La seva persona, forjada 
en el compromís de la cultura, la 
política i el cristianisme més lliure, 
popular i social, reflecteix bé la pre-
història de l’actual Catalunya inde-
pendentista. El país, en la seva fe-
cunda pluralitat, no s’entén sense 
personatges com ell. 

Qui és, doncs, Josep Poca Gaya? 
Nascut a les Garrigues en la prime-
ra postguerra en el si d’una família 
humil, amb 11 anys el van enviar al 
seminari de Tarragona. Anava per 
a mossèn Tronxo. Però s’ho va 
prendre seriosament i va acabar es-
tudiant a la universitària Salaman-
ca. Ordenat capellà, el 1964 el po-
sen de vicari a Alforja i després de 
rector al Vendrell, des d’on flirte-
ja amb el Moviment Socialista de 
Joan Reventós. Vinculat a l’escol-
tisme, també s’acosta al catalanis-
me eclesial a través de la campanya 
Volem bisbes catalans o assistint a 
Montserrat a l’enterrament de 
l’abat Escarré. Castigat, l’envien a 
un poblet perdut: Conesa. El càs-
tig no funciona. Allí es consolida, 
també, la relació amb la que seria la 
seva futura esposa, Maria Àngela, 
forjada en l’escoltisme. Al cap de 
poc deixa de ser capellà no per 
manca de fe, sinó per amor. 

Comença una nova vida, la del 
Poca editor, primer amb Ariel, el 
1961, de la mà de Raventós. Funda-

da el 1941 per Argullós i Calsami-
glia, allí coincideix amb Xavier 
Folch, Gonçal Pontón i Josep Fon-
tana –amb els quals acabaria anant 
a Crítica–, i edita autors com Josep 
Termes, Salvador Giner i José Ma-
nuel Blecua fill. En una segona eta-
pa, sota la batuta d’Antoni Comas, 
hi agafa protagonisme Josep M. 
Carandell. A Crítica treballa, entre 
d’altres, amb el cervantí Francis-
co Rico i comença a editar Josep 
Benet. 

L’etapa editorial s’estronca 
bruscament. Canvi radical de vida: 
se’n va a Sort a obrir una oficina del 
Banco de Vizcaya. La cosa no dura 
gaire i al cap de pocs anys s’incorpo-
ra a Seix Barral, amb Mario 
Muchnik al capdavant, uns anys en 
què edita i tracta García Márquez, 
Octavio Paz, Cabrera Infante, Car-

los Fuentes, Cortázar, Vargas Llo-
sa, Luis i Juan Goytisolo, Juan Mar-
sé, Eduardo Mendoza... D’allí salta 
a Empúries, de nou amb Folch. 

Som a mitjans dels 80, i Poca, de 
la mà de mossèn Dalmau, es vincu-
la amb la Convenció per la Indepen-
dència Nacional, un independentis-
me pacífic, democràtic i assemble-
ari que prefigura l’ANC actual. El 
1988 fa el salt a la política institu-
cional com a delegat a Tarragona de 
Benestar Social, amb l’exeditor An-
toni Comas de conseller. Tot i la fei-
na feta, acaba escaldat del sectaris-
me partidista de la conselleria. Es 
retira al poble de Bonastre a fer 
d’editor freelance fins que, al cap 
d’uns anys, Joan Rigol, president 
del Parlament, l’agafa d’assessor, 
càrrec des d’on, entre altres coses 
–i enmig d’altres desenganys–, ini-
cia la recuperació de l’obra de Mau-
rici Serrahima. Després, quasi sen-
se solució de continuïtat, passa a ser 
assessor del Josep-Lluís Carod-Ro-
vira conseller en cap de la Generali-
tat i, amb la caiguda d’aquest, de Jo-
sep Bargalló, tot i l’evident manca 
de sintonia amb ell i la seva gent. 
Mig apartat, ho aprofita per ajudar 
a acabar les seves obres un  Josep 
Benet ja gran i aïllat. 

Els darrers anys ha seguit al peu 
de l’ordinador, ara amb aquestes 
memòries, Un capellà gens clerical, 
un polític poc polític (PAM), i aviat 
amb una biografia de Ferran M. 
Ruiz-Hébrard i un volum de textos 
de Benet sobre una quarantena de 
personatges del país.✒

EXCAPELLÀ, HA 
EDITAT I CONEGUT 
DES DE GABRIEL 
GARCÍA MÁRQUEZ  
FINS A JOSEP BENET

Josep Poca Gaya, 
un personatge  
a l’ombra

MARTA MARTÍNEZ

ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] Algú com tu 
XXAVIER BOSCH 
Planeta 

350 pàgines i 21,50 €          1/10 

 
[ 2 ] El món blau 
ALBERT ESPINOSA 
Rosa dels Vents 
216 pàgines i 15,95 €             3/6 

 
[ 3 ] Un any i mig 
SÍLVIA SOLER 
Columna 

352 pàgines i 20,50 €          2/11 

 
[ 4 ] Cremeu Barcelona! 
GUILLEM MARTÍ 
Columna 

602 pàgines i 20 €                 5/8 

 
[ 5 ] També això passarà 
MILENA BUSQUETS 
Amsterdam 

176 pàgines i 16,90 €           8/15

[ 1 ] És l’hora dels adéus? 
XAVIER SALA I MARTÍN 
Rosa dels Vents 

224 pàgines i 16,90 €         2/34 

 
[ 2 ] Ole tu!!! 
PEYU 
Ara llibres 

176 pàgines i 21,90 €            -/11 

 
[ 3 ] No ens calia estudiar... 
MARTA ROJALS 
Sembra llibres 

264 pàgines i 18 €                  3/7 

 
[ 4 ] Córrer per pensar... 
FRANCESC TORRALBA 
Ara Llibres 

176 pàgines i 14,90 €            -/11 

 
[ 5 ] Sàpiens 
YUVAL NOAH HARARI 
Edicions 62 

608 pàgines i 23,90 €        5/34

RRànquing setmanal de la plataforma dels llibreters LibriRed 
Posició setmana anterior / Setmanes en el mercat

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] La Templanza 
MARÍA DUEÑAS 
Planeta 

530 pàgines i 21,90 €            1/6 

 
[ 2 ] Hombres buenos 
ARTURO PÉREZ-REVERTE 
Alfaguara 

592 pàgines i 22,90 €           2/7 

 
[ 3 ] El tesorero 
FRANCISCO IBÁÑEZ 
Ediciones B 

48 pàgines i 12 €                  10/4 

 
[ 4 ] El mundo azul 
ALBERT ESPINOSA 
Plaza & Janés 

208 pàgines i 15,90 €            3/6 

 
[ 5 ] Blitz 
DAVID TRUEBA 
Anagrama 

168 pàgines i 16,90 €          5/12

[ 1 ] Masterchef junior 
RTVE MASTERCHEF 
Temas de hoy 

204 pàgines i 21,90 €         1/22 

 
[ 2 ] Grandes platos... 
JORDI CRUZ 
Temas de hoy 

208 pàgines i 21,90 €            3/3 

 
[ 3 ] Yo fui a EGB 
JAVIER IKAZ / JORGE DÍAZ 
Plaza & Janés 

256 pàgines i 18,90 €           -/77 

 
[ 4 ] Yo fui a EGB 2 
JAVIER IKAZ / JORGE DÍAZ 
Plaza & Janés 

256 pàgines i 18,90 €         8/25 

 
[ 5 ] De lo peor, lo mejor 
AURON PLAY 
Martínez Roca 

160 pàgines i 9,95 €               4/5

ELS LLIBRES 
I LES COSES

IGNASI 
ARAGAY

On hi ha negoci la identitat 
deixa de ser cosa de tots

He aconseguit que les meves 
bessones de dos anys no “es 
caiguin” sinó que “caiguin”, 

almenys si parlen amb mi, però 
quan els pregunto “On és la pipa?” 
em responen amb un aplom enco-
miable “Aquí està” o “Aquí no està”. 
¿Diran algun cop “És aquí” o “Aquí 
no hi és”? Crec que sí. Tenen uns 
pares prou pesats en qüestions de 
llengua perquè, encara que només 
sigui per no sentir-nos, corregeixin 
la pauta que marca el món exterior.  

L’ús de ser i estar és un dels 
fronts on el castellà se’ns menja. 
D’entrada en la llengua col·loquial 
i, a poc a poc, envaint la més formal. 
Té un terreny propici en la plural 
realitat dialectal. Però, deixant de 
banda els parlars meridionals –en 
què l’ús d’estar en detriment de ser 
ja té potser massa arrels per fer-lo 

fora dels registres informals–, en 
bona part del domini, alguns usos 
de ser ara en decadència són encara 
prou vius per plantar-hi la trinxera. 

És cert que en el català esponta-
ni de molts parlants les coses sem-
pre estan i no són en un lloc, però 
diria que fer el pas de l’estar al ser 
–en casos de mera localització– no 
crea greus incomoditats i hauria 
de ser una aposta disciplinada en 
tots els usos públics de la llengua. 
És un llençol a punt de perdre’s 
que encara podem salvar. 

Per això és tan lamentable que 
l’entitat catalana amb més mit-
jans per fer les coses bé ens empa-
peri les sucursals amb l’eslògan 
“Arribem on està el teu negoci” 
(calc gairebé literal de “Llegamos 
donde está su negocio”). 

I potser aquí no es tractava tant 
de canviar estar per ser com de 
pensar en català i dir el que, sense 
interferències, diríem: “Arribem 
fins on tens el negoci” o “Arribem 
on hi ha el teu negoci” o, simple-
ment, “Arribem fins al teu negoci”.  

No l’han pensat en català perquè 
és, com altres usos públics de la 
llengua que ens venen com a èxits 
de “la normalització”, un eslògan 
traduït. Qui paga per difondre’l té 
clar que, quan hi ha negoci pel mig, 
erosionar la identitat és un dany 
col·lateral assumible.✒
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